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Protokoll - AU-møte 2021-11 
 
Dato: 5. november 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 flytting av Firi-kamper fra Oppsal Arena til Vulkan Arena. 

 
Dokumenter i saken: 

- Dokument 1: Dispensasjonssøknad 
- Dokument 2: Administrativt vedtak 

- Dokument 3: Søknad om flytting av kamper og adm. vedtak på søknaden  

- Dokument 4: Tilleggsepost fra Johan Dolven og vedlagt bilde 

- Dokument 5: Kvittering betalt protestgebyr  

- Dokument 6: Tidslinje og epostutveksling 
- Dokument 7: Firi-håndboken 

- Dokument 8: NBBFs Anleggsplan 

Habilitet: 
Alle AUs medlemmer var habile. 
 
Regel- og beslutningsgrunnlag: 
Firi-håndboken 2021/2022 og NBBFs anleggsplan 
  
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: 
Centrum Tigers har flere sesonger fått dispensasjon til å benytte Vulkan som BLNO arena, selv om 
kravene i håndboken ikke oppfylles.  
 
For innværende sesong har Centrum Tigers fått noen kamper i Vulkan, men flest i Oppsal Arena. 
Protesten som fremlegges for AU er etter at NBBFs administrasjon har avslått søknad om å flytte 
allerede oppsatte kamper fra Oppsal Arena tilbake til Vulkan Arena, fire i tallet.  
 
Vurdering: 
AU vurderer det slik at hensynet til klubben og klubbmiljøet som helhet veier tungt da det er 
negative konsekvenser for klubben å ikke kunne arrangere hjemmekampene sine i Vulkan Arena. 
 
AU påpeker at NBBF har et ekstra ansvar for de tillitsvalgte, og det er ingen tvil om at det er 
belastende å spille hjemmekamper på bortebane. AU synes også Centrum Tigers har vist vilje til å 
prøve å "svare opp" de kravene som stilles i håndboken. Nå jobbes det også med en ny og bedre 
hall.  
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Det er også av betydning at filmingen av kampene har blitt bedre med oppgradering av 
automatiserte kameraer (AI teknologi).  
 
Det er også et viktig argument at de unge spillerne skal ha enkel tilgang til kampene.  
 
At Vulkan ikke er ideell kamparena (i forhold til sikkerhetsmarginer) er det ingen tvil om, men det er 
uansett flere gode grunner for at kampen skal spilles i Vulkan Arena enn på en bortebane. 
 
Vedtak: 
Protesten tas til følge og de fire kampene som opprinnelig var oppsatt i Oppsal Arena flyttes til 
Vulkan Arena. 
 
Oppfølging: 
Centrum Tigers tilsendes vedtaket med anmodning om bekreftelse av mottak og protestgebyret 
refunderes. 

 
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, 05.12.2021 
 
 
 
Jan Hendrik Parmann    Tor Christian Bakken Anya Sødal 
President  1. Visepresident 2. Visepresident 
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Generalsekretær 


