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Protokoll - AU-møte 2021-02 
 
Dato: 4. februar 2021 
Sted: MS Teams - Videokonferanse 
Deltakende: Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB), Anya Sødal (AS) og Silje 

Særheim (SS med tale og forslagsrett) 
Referent: Espen A. Johansen 
 
Sak: 
Protest på administrasjonens avslag på dispensasjonssøknad, overgang for Tord Raddum Berge fra 
Frøya Basket til Tromsø Storm 
 
Dokumenter i saken: 
- Dokument 1: Epost med dispensasjonssøknad 
- Dokument 2: Overgangsskjema 
- Dokument 3: Administrativt vedtak 
- Dokument 4: AU protokoll 2018-12 
- Dokument 5: AU protokoll 2019-02 
- Dokument 6: Protest på adm.vedtak 
- Dokument 7: Kvittering protestgebyr 
 
Habilitet: 
Alle var habile 
 
Regel- og beslutningsgrunnlag: 
NBBFs kampreglement: Kapittel 9 (Overgang), pkt. B. 6 og B. 7 
  
Mandater: 
Denne saken er en protest på en avgjørelse fattet av NBBFs administrasjon. 
Jfr. Norges Basketballforbunds protest og appellreglement kapittel 2 pkt. 4.b, skal protester på 
avgjørelser som er fattet av NBBFs administrasjon behandles av NBBFs arbeidsutvalg, som da er 
andre instans. 
 
Konklusjon:  
NBBFs Arbeidsutvalg er den instansen som skal fatte avgjørelse om den aktuelle protesten, og 
eventuelt i saken som protesten omhandler. 
 
Saksfremstilling: 
Tromsø Storm ved Ørjan Hansen søkte 15. januar om overgang for Frøya spiller Tord Raddum Berge. 
Overgangsfristen hadde utløpt og det ble derfor søkt om dispensasjon fra overgangsreglementet. 

Administrasjonen kan ikke behandle slike saker hvis det ikke foreligger klare regler eller det 
foreligger en presedens fra tidligere avgjørelser. Administrasjonen fant to saker som ga tydelig 
presedens ifb. overgangsreglementet, som etter administrasjonens skjønn har gitt presedens for 
overgangsreglementet når det kommer til BLNO. Saken ble derfor behandlet administrativt. Sakene 
det refereres til er AU protokoll 2018-12 og 2019-02 (dokument 4 og 5), med bl.a. følgende ordlyd: 
«For BLNO må derfor overgangsbestemmelsene regnes som absolutte og ufravikelige». 
Administrasjonen avslo derfor søknaden på grunnlag av dette. 

Troms Storm protesterte deretter saken inn for AU på følgende grunnlag: 
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- person som har valgt å avslutte studier pga. koronaen og dens påvirkning av selve studiet hans 
startet på 

- flyttet hjem sin hjemby og tidligere klubb 
- hans tidligere klubb Frøya har ingen innvendinger mot overgangen 
- ung spiller som har spilt lite i Storm tidligere og veldig lite i Frøya denne sesongen. Svekker ikke 

Frøya og styrker ikke Storm vesentlig. 
- demotiverende å ikke få overgang for en ung og talentfull spiller. Vi har ingen å miste. 

Vurdering: 
Arbeidsutvalget har i tidligere vedtak vært tydelig på at overgangsbestemmelsene for BLNOs del 
skal regnes som absolutte og ufravikelige, noe som ble avgjørende for flertallet i Arbeidsutvalget. 
Arbeidsutvalget skulle imidlertid gjerne sett at det var mulighet for spill på et lavere nivå, som nå er 
nedstengt på grunn av smittevernsrestriksjoner. Dette kunne da blitt vurdert som en løsning for 
spilleren frem til han igjen er spilleberettiget neste sesong, i stedet for spill på NBBFs øverste nivå.  
 
Mindretallet i AU mente at Covid-19-situasjonen er så spesiell at det bør gi grunnlag for 
dispensasjonsadgang også i BLNO, spesielt sett i lys av at det med dagens smittevernsrestriksjoner 
ikke er alternativ aktivitet for den aktuelle spilleren i breddeidretten.  
 
Vedtak: 
Protesten tas ikke til følge. 
 
Spilleren gis dispensasjon for spill i lavere divisjoner i sesongen 2020/2021 når/hvis disse åpner 
etter koronaavbruddet. 
 
Votering: 
Vedtaket ble gjort med 2-to- mot 1-en- stemme. 
 
Oppfølging: 

• Tromsø Storm tilsendes vedtaket med anmodning om bekreftelse av mottak. 
 

Appellmuligheter: 
Vedtaket i denne protokollen kan appelleres iht. Norges Basketballforbunds protest- og 
appellreglement. En appell kan sendes til den instansen som har fattet avgjørelsen det appelleres 
mot, som er NBBFs Arbeidsutvalg, og appellen skal behandles av NBBFs Appellkomité som da er 
siste instans. Appellfristen er satt til 14 dager etter at denne avgjørelsen er mottatt. Appellgebyr er 
satt til kr 2.000 jfr. nye satser vedtatt på Basketballtinget 2020 under tingforslag nr. 21. 
 
 
  
Oslo, 04.02.2021 
 
 
 
Jan Hendrik Parmann    Tor Christian Bakken Anya Sødal   
President  1. Visepresident 2. Visepresident   

 
 
Silje Særheim 
Generalsekretær 


