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Protokoll - AU-møte 2022-01 
 
Dato: 17. januar 2022 
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 administrativt vedtak knyttet til beramming av to utsatte Kongsberg Miners kamper i 
Firi-ligaen. 
 
Dokumenter i saken: 

- Dokument 1: Klage på omberamming 

- Dokument 2: Generalsekretærens beslutning  

- Dokument 3: Protest på Generalsekretærens beslutning 

- Dokument 4: Saksbehandling/kommunikasjon 
- Dokument 5: Forslag fra Miners 

- Dokument 6: Kvittering betalt protestgebyr 

Habilitet: 
Alle AUs medlemmer var habile. 
 
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: 
Kongsberg Miners ba om utsettelse av to kamper i Bergen etter drapshendelene på Kongsberg i 
oktober 2021. 
 
Etter dialog med de tre involverte klubbene, som hadde flere ulike forslag, lander administrasjonen 
på at kampene spilles fredag 28.januar (Gimle) og lørdag 29.januar (Frøya).  
 
Forslaget til Gimle (27-28.november) falt pga. UNM kvalifisering og landskampen 25.novmeber. 
Opprinnelig forslaget til Miners 19.-20.februar ble vanskelig pga. dommersituasjonen da det er seks 
kamper satt opp i Bergen den samme helgen, samt dobbelkamp (lørdag og søndag) i Tromsø 
samme helg.  
 
Det andre forslaget til Miners der kampen mot Gimle spilles på fredag 28.januar og kampen mot 
Frøya på søndag 30.januar ser administrasjonen på som vanskelig da dommerne som eventuelt 
dømmer kampen får en «død dag» i Bergen. 
 
Dommerkomiteens leder er involvert underveis i prosessen.  
 
Miners i sin protest kommet med et nytt forslag: Alternativt kan Miners gå med på å spille lørdag 
29/1 og søndag 30/1 siden man da unngår reise samme dag som kamp + at spillere må ta fri fra 
jobb for å rekke en kamp fredag ettermiddag.  
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Administrasjonen har ikke vurdert dette forslaget da det kom etter at saken var avgjort 
administrativt. For øvrig har ikke denne løsningen kommet opp som et naturlig alternativ i arbeidet 
med å beramme disse kampene. Det er verdt å merke seg at en slik løsning ville ført til at Gimle 
hadde fått to kamper på to påfølgende dager, hvorav en er i Bergen lørdag og en er i Oslo søndag. 
 
Vurdering: 
Administrasjonen er gitt mandat til å sette opp kampene innenfor gitte rammer, rammer som 
arbeidsutvalget ikke kan se er brutt. Dette et arbeid som er spesielt krevende i forbindelse med 
koronasituasjonen mht. til å kunne ta alle ønskelige hensyn. Det vil være uheldig om en instans 
overprøver administrative beslutninger hvis denne ikke har brutt med de rammer som allerede er 
gitt for disse oppgavene. Dog er NBBF mottakelig for signaler mht. fremtidig praksis. 
 
Vedtak: 
Protesten avvises.  
 
Oppfølging: 
Rammene for utarbeidelse og vedlikehold av kampoppsettet skal evalueres og styreforankres før 
neste sesong. 
 
Kongsberg Miners tilsendes vedtaket med anmodning om bekreftelse av mottak og protestgebyret 
refunderes. 

 
Protestmuligheter: 
Vedtaket i denne protokollen kan appelleres iht. Norges Basketballforbunds protest- og 
appellreglement. Appell på avgjørelse i Forbundsstyret eller Arbeidsutvalget sendes 
Appellkomiteen, som da er siste instans. Slik appell må være avsendt innen 14 dager fra avgjørelsen 
er gjort kjent. Appelgebyr er satt til kr 2.000 jfr. nye satser vedtatt på Basketballtinget 2020. 
 
  
Oslo/Bergen, 17.01.2022 
 
 
 
Jan Hendrik Parmann    Tor Christian Bakken Anya Sødal 
President  1. Visepresident 2. Visepresident 

 
 
 
Espen A. Johansen 
Generalsekretær 


