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Protokoll - AU-møte 2021-07 
 
Dato: 6. august 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 fra Bergen Elite på avslag om deltagelse i 2.divisjon for menn i NBBF Region Vest. 

 
Dokumenter i saken: 

- Dokument 1: Epost med redegjørelse fra Bergen Elite 

- Dokument 2: Vedtak fra NBBF Region Vest 

- Dokument 3: Protest fra Bergen Elite 

- Dokument 4: Uttalelse fra adm. i NBBF Region Vest 

- Dokument 5: Kvittering for betalt protestgebyr 

Habilitet: 
Alle AUs medlemmer var habile. 
 
Regel- og beslutningsgrunnlag: 
Kampreglement Region Vest - § 2 Påmelding av lag til regionseriene. 
  
Mandater: 
Da dette er en protest på vedtak fattet av styret i NBBF Region Vest, er det NBBFs Arbeidsutvalg som er den 
instansen som skal behandle denne saken jfr. NBBFs protest- og appellreglement Kap. 2 pkt. 4 c). 
 
Konklusjon:  
NBBFs Arbeidsutvalg har, jfr. Styrehåndboken, mandat til å behandle saker omhandlende spilletillatelser på 
vegne av forbundsstyret. 
 
Saksfremstilling: 
Bergen Elite sendte en redegjørelse til Region Vest og informerte om at de skulle spille i 2.divisjon Herrer 
avd. Nord kommende sesong, med parallelle spilletillatelser for U19-spillere og yngre i samarbeidsklubbene. I 
tillegg viste de til at de har en stamme av seniorspillere som er spilleberettiget direkte for Bergen Elite.  
 
Bergen Elite ønsket sesongen før (2020/2021) å delta i 2.divisjon. Epost-korrespondansen som er gjengitt i 
vedlegg 3 viser at administrasjonen anbefalte deltagelse i 2.divisjon til et medlem av regionstyret som støttet 
anbefalingen, og skrev at hun skulle ta dette videre til seriekomiteen. Saken ble ikke behandlet ferdig og 
serieoppsettet ble aldri ferdigstilt eller publisert da covid-19 satt stopper for seriespillet. 
 
Etter at Regionstyret i Vest vedtok at Bergen Elite skal spille i 4. divisjon med grunnlag i kampreglementet, 
protesterte Bergen Elite vedtaket inn for NBBFs arbeidsutvalg. 
 
2.divisjon i region Vest har ledige plasser, så deltagelse fra Bergen Elite går ikke på bekostning av andre lag 
utover at de vil være med i beregningen for opp og nedrykk. 
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Vurdering: 
I 2.divisjon i Region Vest er det ledige plasser, og administrasjonen i Vest har uttalt (vedlegg 4) at det ikke vil 
medføre betydelig merarbeid om Bergen Elites lag deltar i denne. Videre vurdere administrasjonen det slik at 
spillerne til Bergen Elite sportslig sett passer i 2. divisjon og at det er en fordel for de andre lagene at de er 
med i divisjonen. 
 
Det bør alltid være et mål å skape aktivitet og ha et aktivitetstilbud som er til det beste for rekruttering og 
ivaretakelse. Det er også et poeng at Bergen Elite i realiteten overtar plassen i 2.divisjon fra 
samarbeidsklubben Hop. 
 
NBBFs styre har i tidligere vedtak, ved behandlingen av Midtbyens deltakelse i BLNO for kvinner som 
beskrevet i styreprotokoll 2021-05 sak nr. 5, uttalt at det å fylle opp seriene iht. reglementet, skal prioriteres 
foran kravet til hvordan opp-/og nedrykk skal skje, all den tid dette anses som sportslig forsvarlig:  
«Styret vurderte det til at regelen om 8-10 lag i BLNO for kvinner skal veie tyngre enn kravet om hvordan en 
klubb kvalifiserer seg, all den tid klubben kan bekrefte en spillerstall som holder forsvarlig sportslig nivå, og at 
en forsvarlig økonomisk plan er lagt til grunn.” 
Bakgrunnen for dette er å heve kvaliteten på seriene, øke legitimiteten til divisjonene og skape mest mulig 
aktivitet. 
 
Vedtak: 
Protesten tas til følge, og Bergen Elite tildeles plass i 2.divisjon for menn i NBBF Region Vest for sesongen 
2021/2022. 
 
Oppfølging: 
Region Vest og Bergen Elite tilsendes vedtaket med anmodning om bekreftelse av mottak. 

 
Protestmuligheter: 
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 appell skal behandles av NBBFs Appellkomité som da er siste instans. Appellfristen er satt 
til 14 dager etter at denne avgjørelsen er gjort kjent. Appellgebyr er satt til kr 2.000 jfr. nye satser vedtatt på 
Basketballtinget 2020. 
 
 
 
  
Oslo, 06.08.2021 
 
 
 

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

 
 
 
Silje Særheim 
Generalsekretær 


