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Protokoll - AU-møte 2021-06 
 
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 Freja Lucia Leimanzik fra Stavanger BBK til Laura/ 
Sandnes Basket. 
 
Dokumenter i saken: 
Dokument 1: Epost med dispensasjonssøknad 
Dokument 2: Epost med bekreftelse fra Sandnes/Laura Basket 
 
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 ift. spilletillatelser, uten en tydelig presedens i tidligere saker, 
er det AU som er den instansen som skal behandle denne saken jfr. NBBFs kampreglement og 
styrehåndboken. 
 
Konklusjon:  
NBBFs Arbeidsutvalg har, jfr. Styrehåndboken, mandat til å behandle saker omhandlende 
spilletillatelser på vegne av forbundsstyret. 
 
Saksfremstilling: 
Mor til Freja Lucia Leimanzik søkte om dispensasjon fra overgangsreglementet med grunnlag i at 
spilleren nå er en del av en gruppe uten andre jenter i U16 klassen. Det ble søkt om at Freja Lucia 
Leimanzik kunne få innvilget overgang til Laura/Sandnes Basket utenfor overgangsvinduet for å 
spille på et lag bestående av flere jenter. 
 
Det er klubbens valgte styreleder som skal søke om dispensasjoner fra NBBFs kampreglement. 
NBBFs administrasjon henvendte seg til Laura/Sandnes Basket som bekreftet at dette var etter 
klubbens ønske, søknaden kan derfor regnes som at den er fra klubben. 
 
Vurdering: 
Arbeidsutvalget har med søknaden som grunnlag vurdert det slik at dispensasjonsmuligheten gitt i 
reglementet er ment for situasjoner som dette. Spilleren vil i ny klubb spille sammen med andre 
jenter og på den måten i større grad føle seg som en del av et miljø. 
 
Vedtak: 
Freja Lucia Leimanzik (f. 18.02.2005) innvilges herved dispensasjon fra overgangsfristen fra 
Stavanger BBK til Lura IL, da de har flere jenter på laget. 
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Oppfølging: 
• Laura/Sandnes 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   

 
 
Silje Særheim 
Generalsekretær 


