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Protokoll - AU-møte 2021-03 
 
Dato: 3. februar 2021 
Sted: MS Teams 
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 administrativt avslag på søknad om dispensasjon for to spillere til U16-NM, dispensasjon 
for tre overårige spillere og bruk av spillere som ikke har norsk statsborgerskap. 
 
Dokumenter i saken: 
- Dokument 1: Dispensasjonssøknad 
- Dokument 2: Administrativt vedtak 
- Dokument 3: Protest på adm.vedtak 
- Dokument 4: Kvittering protestgebyr 

Habilitet: 
Alle var habile 
 
Regel- og beslutningsgrunnlag: 
NBBFs kampreglement: Kapittel 9 D: Parallell spilletillatelse 
  
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: 
Lauvåsen Wildcats (JU16) ved Dragoslav Jerkovic søkte via epost om følgende dispensasjoner: 
 
1. Dispensasjon for parallell spilletillatelse for to jenter i Stavanger/Sandnes for å kunne spille i et 
aldersbestemt NM. Disse to jentene heter Freja Lucia Leimanzik og Serina Bergsholm Bryant.  
 
2. Dispensasjon for tre av jentene født i 2004 slik at de kan delta i NM. Dette gjelder Andjelija Savic, 
Erika Brennan og Marita Nalbandian. Ift denne dispensasjonen så foreslår vi ved en evt. godkjenning 
fra deres side, at vi kun deltar i gruppespill og at vi frasier oss mulighet til å avansere til sluttspill 
dersom det blir tilfelle. Jentene var enige om at de vil ha alle med. De er et lag på godt og vondt. Det 
viktigste er at de holder sammen, selv om det kan koste de en sluttspillplass.  
 
3. Vi har flere jenter som ikke har norsk statsborgerskap. Det gjelder faktisk hele 4 spillere. Dersom 
det også er en hindring så søker vi herved om dispensasjon for det.  
Lauvåsen beskriver en hverdag uten tilfredsstillende kamptilbud for spillerne og at UNM er et slags 
lys i tunellen. 
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Søknaden ble avslått administrativt med grunnlag i gjeldende reglement og statusen til turneringen 
som er det øverste nivået for gjeldene aldersklasse.  
 
Lauvåsen Wildcats protesterte avgjørelsen inn for AU iht. Norges Basketballforbunds Protest‐ og 
Appellreglement 

 
Vurdering: 
AU finner ikke dispensasjonshjemmel i kampreglementet for å kunne fravike dette. 
I regionserier der det er gitt dispensasjon tidligere, så er det under helt spesielle forutsetninger der 
laget heller ikke kan konkurrere om titler. 
NM-turneringenes status som Norges høyest rangerte turneringer gjør at det ikke kan vise samme 
grad av fleksibilitet ift. dispensasjonsadgangen som er gitt i reglementet om parallelle 
spilletillatelser som man kan ha i forhold til regionale serier. 
 
AU anbefaler å melde på laget i andre turneringer, som for eksempel Hansacup, Bærum Open, 
Ammerud Open etc., innenfor de rammene som de organiseres med, hvis motivasjonen er å kunne 
tilby laget og spillerne et bedre sportslig tilbud. 
 
Vedtak: 
Protesten tas ikke til følge. 
 
Oppfølging: 

• Lauåsen Wildcats 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, 03.02.2021 
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