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Protokoll - AU-møte 2022-02 
 
Dato: 7. februar 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: 
Søknad om dispensasjon fra overgangsfristen 

 
Dokumenter i saken: 

- Dokument 1: Dispensasjonssøknad 

Habilitet: 
Alle AUs medlemmer var habile. 
 
Mandater: 
Jmf. NBBFs kampreglement kapittel 9 B. (7) gis forbundsstyret dispensasjonsmulighet fra 
bestemmelsene i punkt 5 og 6, samt kapittel 6 B. (2). Jmf. styrehåndboken kapittel 4 c. er det NBBFs 
Arbeidsutvalg (AU) som skal ta stilling til dispensasjonssøknader vedrørende spilleberettigelse(r) der 
det ikke foreligger en tydelig presedens basert på tidligere avgjørelser. 
 
Konklusjon:  
Det er NBBFs Arbeidsutvalg som har mandat til å behandle denne søknaden. 
 
Saksfremstilling: 
Gimle Basketballklubb søker dispensasjon for overgang til Gimle for Iben August Solberg Oksnes 
(IASO).  
Han er født i 2008 og har tidligere spilt for Hop Basketballklubb. 
 
Spilleren spilte sist kamp 31.10.2020 for Hop og sluttet på basket i etterkant av kampen. Nå vil han 
spille basket igjen og begynte å trene med Gimle januar 2022. Gimle BBK ønsker at spilleren skal få 
spille kamper i tillegg til å trene. 
Klubben argumenterer for at det er viktig at det legges til rette for maks motivasjon for barn som 
ønsker å spille basketball. 
 
Vurdering: 
Spilleren sluttet med basketball, men ser ut til å ha funnet ny motivasjon i spill for Gimle etter ca. et 
år og tre måneder uten kamp. 
NBBF er i utgangspunktet restriktive med å dispensere fra overgangsreglementet. 
Men sett i lys av at det er over et år siden spilleren sist spilte og nå ønsker å komme tilbake til 

idretten er det etter AU sin vurdering viktig å vise fleksibilitet i så måte. 
 
Vedtak: 
Søknaden innvilges med forutsetning om at overgangen er klarert og akseptert av Hop BBK. 
Spilleren er spilleklar for Gimle BBK så snart alle parter har godkjent overgangen. 
 
Oppfølging: 
Gimle BBK tilsendes vedtaket med anmodning om bekreftelse av mottak. 
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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. Protestgebyret er satt til kr 1.000 jfr. nye satser vedtatt på 
Basketballtinget 2020. 
 
  
Oslo/Bergen, 07.02.2022 
 
 
 
Jan Hendrik Parmann    Tor Christian Bakken Anya Sødal 
President  1. Visepresident 2. Visepresident 

 
 
 
Espen A. Johansen 
Generalsekretær 


