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Protokoll - AU-møte 2021-10 
 
Dato: 30. november 2021 
Sted: MS Teams 
Deltakende: Tor Christian Bakken (TCB), Anya Sødal (AS), Marcela Bustos (MB) og Brent Hackman 

(BH - med tale og forslagsrett) 
Referent: Brent Hackman 
 
Sak: 
 Dispensasjonssøknad om parallell spilletillatelse for tre spillere fra Tertnes i Bergen Elite. 

 
Dokumenter i saken: 
Vedlegg 1: Dispensasjonssøknad fra klubben 
Vedlegg 2: Epost fra BE 
Vedlegg 3: Adm. protokoll 2021-09 
 
Habilitet: 
Jan Hendrik Parmann meldte seg inhabil da Loddefjord Basket er en del av Bergen Elite. Marcela 
Bustos tiltrådte AU under behandlingen.  
 
Regel- og beslutningsgrunnlag: 
NBBF Kampreglement – Kap 9 Overganger D. Parallell spilletillatelse (samarbeidsavtale)  
 
Mandater: 
NBBFs Arbeidsutvalg har, jfr.  NBBFs protest og appellreglement, kapittel 2 (4) c), mandat til å 
behandle protester på administrative vedtak. 
 
Konklusjon:  
Det er NBBFs Arbeidsutvalg som har mandat til å behandle denne protesten. 
 
Saksfremstilling: 
Det ble søkt dispensasjon for parallell spilletillatelse for tre U19-spillere fra Tertnes til Bergen Elite 
(BE) 2. divisjon menn (2M).  
 
BE er en klubb bygget opp av flere samarbeidsklubber – samarbeidsklubbenes elitesatsing. BE har 
kun ett lag på herresiden, i 2M i Region Vest. Bergen Elite har ikke lag i yngre klasser.  
 
Tertnes, som er en av samarbeidsklubbene, har tre spillere på U19-laget som ønsker å spille 2M 
med Bergen Elite.  
 
NBBF har undersøkt antall lisenser som er løst inn for de to klubbene for å kunne se om situasjonen 
er sårbar. Det er få spillere tilknyttet U19-laget til Tertnes, men klubben har selv et lag påmeldt i 2M. 
 
Vurdering: 
Situasjonen tre Tertnes-spillere befinner seg i oppleves som sårbar. Spillerne har spilltilbud i 2M i 
egen klubb, men laget består av en vennegjeng og spillerne føler seg ikke velkommen. Hensynet til 
spilletilbud og spillernes utvikling veier tyngst i denne saken.  
 
Vedtak: 
Dispensasjonssøknaden innvilges.  
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Oppfølging: 
Bergen Elite tilsendes vedtaket med anmodning om bekreftelse av mottatt vedtak.  

 
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, 30.11.2021 
 
 
 
Tor Christian Bakken    Anya Sødal Marcela Bustos   
1. Visepresident  2. Visepresident Styremedlem   

 
 
 
Brent Hackman 
Sportssjef 


