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Protokoll - AU-møte 2021-09 
 
Dato: 11. oktober 2021 
Sted: MS Teams 
Deltakende: Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB), Anya Sødal (AS) og Espen A. 

Johansen (EAJ - med tale og forslagsrett) 
Referent: Espen A. Johansen 
 
Sak: 
Protest på avslag om dispensasjon for parallell spilletillatelse for samarbeid mellom Bøler Basket 
GU19/1M og Kolbotn GU19 
 
Dokumenter i saken: 

- Dokument 1: Dispensasjonssøknad fra klubbene 

- Dokument 2: Adm. protokoll 2021-08 

- Dokument 3: Protest fra klubbene 

- Dokument 4: Kvittering betalt protestgebyr  

Habilitet: 
Alle AUs medlemmer var habile. 
 
Regel- og beslutningsgrunnlag: 
NBBF Kampreglement – Kap 9 Overganger D. Parallell spilletillatelse (samarbeidsavtale)  
  
Mandater: 
NBBFs Arbeidsutvalg har, jfr. Styrehåndboken, mandat til å behandle saker omhandlende 
spilletillatelser på vegne av forbundsstyret. 
 
Konklusjon:  
Det er NBBFs Arbeidsutvalg som har mandat til å behandle denne saken og ikke NBBFs 
administrasjon som først behandlet saken. 
 
Saksfremstilling: 
Det ble søkt dispensasjon for parallell spilletillatelse for åtte spillere mellom Bøler til Kolbotn på 
GU19 nivå.  
 
Bøler Basket har per i dag åtte spillere i U19 A stallen og innser at det blir ekstremt krevende å 
kunne stille i en serie med så få spillere uten å bli veldig sårbare i løpet av sesongen.  
Kolbotn er i en liknende situasjon.  
Begge lagene består av gutter som har spilt i Bøler og Kolbotn siden de var små. De har sterk lokal 
forankring i klubben og bidrar også som trenere for yngre årsklasser. De ønsker å fortsette å spille 
basket sammen, og primært for egen klubb.  
 
Utgangspunktet for begge klubber er derfor å stille til start med to sårbare lag, eventuelt legge ned 
lagene. Dette ønsker hverken spillerne eller klubbene.  
 
Det trekkes også frem en utfordrende trenersituasjon og fare for fremtidig redusert 
treningstidtildeling om lagene må trekkes på grunn av manglende tilbud. Et annet aspekt er at 
mange av spillerne brukes som trener for yngres lag og dette er ressurspersoner som klubbene 
håper å beholde i klubbene. 
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I protesten presiseres det at 1M laget er tiltenkt som et ekstra alternativ til 04 spillergruppen i 
samarbeidet mellom Bøler og Kolbotn i stedet for å trekke 1M i Bøler. Av de 8 Bølerspillerne er det 
enkeltspillere som ikke kan, vil eller bør spille 1M. 
 
NBBF har undersøkt antall lisenser som er løst inn for de to klubbene for å kunne se om situasjonen 
er sårbar. Bøler har åtte spillere registrert for kommende sesong. Kolbotn har sytten spillere født i 
2003 og 2004.  
 
Vurdering: 
AU tolker søknaden dit hen at de ønsker disp. for parallell spilletillatelse som følger: 
Fra Bøler U19M A til Kolbotn U19M A 
Fra Kolbotn U19M A til Bøler 1M 
 
AU mener at 8 spillere ikke er så tynt grunnlag at det bør gis dispensasjon iht. NBBFs 
kampreglement Kap. 9 pkt. D, siste ledd, omhandlende dispensasjonsadgang til parallelle 
spilletillatelser. 
 
Bøler deltar også med lag i U16 Elite, og fra et slikt satsningslag i egen klubb, må det kunne være 
mulighet for å la spillere hospitere opp til en B-serie for U19. 
 
Et moment er også at et forslag til regler for å åpne for samarbeidslag ble avslått på 
Basketballtinget 2020. 
 
Vedtak: 
- Administrasjonens vedtak settes til side, da denne ikke hadde mandat til å vedta i denne saken, 

og protestgebyret refunderes.  
- Søknaden avslås, da de aktuelle miljøene i Bøler og Kolbotn ikke anses som sårbare nok. 
 
Oppfølging: 
Bøler Basket og Kolbotn Basket tilsendes vedtaket med anmodning om bekreftelse av mottak. 

 
Protestmuligheter: 
Vedtaket i denne protokollen kan protesteres iht. Norges Basketballforbunds protest- og 
appellreglement. Protest på avgjørelse i Forbundsstyret eller Arbeidsutvalget sendes 
Appellkomiteen, som da er siste instans. Slik protest må være avsendt innen 30 dager fra 
avgjørelsen er gjort kjent. Protestgebyr er satt til kr 1.000 jfr. nye satser vedtatt på Basketballtinget 
2020. 
 
  
Oslo, 11.10.2021 
 
 
 
Jan Hendrik Parmann    Tor Christian Bakken Anya Sødal 
President  1. Visepresident 2. Visepresident 

 
 
 
Espen A. Johansen 
Generalsekretær (fung.) 


