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Protokoll - AU-møte 2021-05 
 
Dato: 26. 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: 
Dispensasjonssøknad, overgang for Nikolas Aghito fra Ulriken Eagles til Sandviken Basket. 

 
Dokumenter i saken: 
- Dokument 1: Epost med dispensasjonssøknad 
- Dokument 2: Overgangsskjema 
- Dokument 3: Kvittering overgangsgebyr 
- Dokument 4: Kvittering betalt faktura fra Ulriken Eagles 

 
Habilitet: 
Alle var habile 
 
Regel- og beslutningsgrunnlag: 
NBBFs kampreglement: Kapittel 9 (Overgang), pkt. B. 6 b og B. 7 
  
Mandater: 
Da dette er en dispensasjonssøknad vurderes det slik at det er AU som er den instansen som skal 
behandle denne saken jmf. NBBFs kampreglement og styrehåndboken. 
 
Konklusjon:  
NBBFs Arbeidsutvalg har jmf. styrehåndboken fått mandat til å behandle dispensasjonssøknader på 
vegne av forbundsstyret. 
 
Saksfremstilling: 
Far til Nikolas Aghito søkte om dispensasjon fra overgangsreglementet med grunnlag i mangelfullt 
treningstilbud, usikkerhet omkring lagets videre eksistens og lang reisevei. Det ble søkt om at 
Nikolas Aghito kunne få innvilget overgang til Sandviken Basket utenfor overgangsvinduet. 
 
Det er klubbens valgte styreleder som skal søke om dispensasjoner fra NBBFs kampreglement. 
NBBFs administrasjon henvendte seg til Sandviken som bekreftet at dette var etter klubbens ønske, 
søknaden kan regnes som fra Sandviken Basket. 
 
Vurdering: 
Arbeidsutvalget har med søknaden som grunnlag og uttalelser fra sportslig leder i Ulriken forstått 
det slik at en overgang for spilleren ikke alene vil være avgjørende for om klubben skal kunne 
opprettholde et tilbud til laget. Det jobbes med å benytte spillere fra andre klasser for å gi et 
kamptilbud. Arbeidsutvalget legger i sin vurdering vekt på spillernes lange reisevei, som er på 45 
minutter, det faktum at det ofte er få spillere på trening og usikkerheten knyttet til om Ulriken vil 
opprettholde et tilbud for dette laget. 
At Ulriken har signert overgangsskjemaet viser også at de ikke motsetter seg overgangen. 
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Vedtak: 
AU innvilger dispensasjonssøknaden og spilleren er klarert for spill fra NBBF fra dags dato. 
 
Oppfølging: 

• Sandviken Basket tilsendes vedtaket med anmodning om bekreftelse av mottak. 
 

Protestmuligheter: 
Vedtaket i denne protokollen kan protesteres iht. Norges Basketballforbunds protest- og 
appellreglement. En protest kan sendes til den instansen som har fattet avgjørelsen det protesteres 
mot, som er NBBFs Arbeidsutvalg, og protesten skal behandles av NBBFs Appellkomité som da er 
siste instans. Protestfristen er satt til 30 dager etter at denne avgjørelsen er gjort kjent. 
Protestgebyr er satt til kr 1.000 jfr. nye satser vedtatt på Basketballtinget 2020. 
 
 
 
 
  
Oslo, 26.02.2021 
 
 
 
Jan Hendrik Parmann    Tor Christian Bakken Anya Sødal   
President  1. Visepresident 2. Visepresident   
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Generalsekretær 


