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Protokoll - AU-møte 2021-04 
 
Dato: 17. 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: 
Appell på AU avslag om dispensasjon fra overgangsreglementet 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 
- Dokument 8: AU protokoll 2021-02 
- Dokument 9: Appell med redegjørelse 
- Dokument 10: Redegjøresle vedlagt appell, forfattet av Jørgen Berge 
- Dokument 11: Kvittering for betalt appellgebyr 
 
Habilitet: 
Alle var habile 
 
Regel- og beslutningsgrunnlag: 
NBBFs kampreglement: Kapittel 9 (Overgang), pkt. B. 6 og B. 7 
  
Mandater: 
NBBFs protest- og appellreglement, Kapittel (4): Framkommer vesentlige nye opplysninger av 
betydning for avgjørelsen, sendes saken tilbake til den instans som avgjorde den, for ny behandling. 
Fastholder denne instans sin avgjørelse, skal saken av denne instans oversendes neste instans for 
behandling som regulær appell. 
 
Konklusjon:  
NBBFs Arbeidsutvalg kan ta saken opp til ny behandling hvis det har fremkommet vesentlige nye 
oppløysinger av betydning for avgjørelsen. 
 
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 avslo søknaden med grunnlag i to tidligere AU vedtak (2018-12 og 2019-02). 
Troms Storm protesterte deretter saken inn for AU som ikke tok protesten til følge. 
Tromsø Storm sendte deretter inn appell på AU vedtaket hvor de blant annet i mer detalj 
redegjorde for hvorfor spilleren flyttet tilbake til Tromsø og omstendighetene rundt dette.  
Det ble også lagt ved en uttalelse fra Jørgen Berge, faren til spilleren det ble søkt overgang for. 
 
Vurdering: 
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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 
ved første behandling av saken.  
AU valgte å behandle saken på nytt fordi situasjonsbeskrivelsen til den aktuelle spilleren er mye 
mer nyansert og beskrivende i det som fremkommer i appellen, og viser også at Tord R. Berge 
faktisk også oppriktig forsøkte å bli værende i Bergen for å spille videre med Frøya, men ikke klarte 
å finansiere dette (skaffe seg jobb da studiefinansieringen falt bort).  
 
Selv om BLNO er vårt toppidrettstilbud, så er det også et faktum at brorparten av spillerne ikke er 
profesjonelle, og er derfor helt avhengige av å kunne finansiere sitt livsopphold. Spilleren ble med 
andre ord motvillig tvunget hjem, som et resultat av at studiene ble avbrutt mye på grunn av 
koronasituasjonen og i et mislykket, men oppriktig, forsøk på å kunne finansiere det å kunne bli 
værende i Bergen.  
 
Det er derfor nå hevet over enhver tvil at han helt ufrivillig måtte returnere til Tromsø og da av helt 
andre årsaker enn det sportslige, og at koronasituasjonen ikke på noen måte kun er som et ekstra 
"salgsargument" i saken å regne. 
 
Det at spilleren er ung (20 år) bør også være tungtveiende og medvirkende, om enn ikke 
avgjørende eller nytt i saken, da han er i en utviklingsfase som toppidrettsutøver som gjør det 
ekstra viktig for ham å ha en sportslig kontinuitet. Det er også et faktum at Tord R. Berge sin siste 
kamp for Frøya var den 12. desember 2020, som var før overgangsfristen utløp, uten at dette i seg 
selv har avgjørende betydning. 
 
AU finner den aktuelle saken helt unik, ikke selvforskyldt og i stor grad et resultat av 
koronasituasjonen. 
 
Vedtak: 
 

1. Saken tas opp til ny behandling i AU basert på en mer nyansert og helhetlig fremstilling som 
setter saken i et nytt lys.  

2. Den opprinnelige protesten i saken tas til følge. 
3. Tord Raddum Berge gis dispensasjon fra overgangsreglementets frister, og er 

spilleberettiget for Tromsø Storm fra dags dato.  
4. Protestgebyr pålydende kr 1.000 og appellgebyr pålydende kr 2.000 refunderes til Tromsø 

Storm. 
 
 

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. 
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Oslo, 17.02.2021 
 
 
 
Jan Hendrik Parmann    Tor Christian Bakken Anya Sødal   
President  1. Visepresident 2. Visepresident   

 
 
Silje Særheim 
Generalsekretær 


