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Protokoll - AU-møte 2022-03 
 
Dato: 27. februar 2022 
Sted: Pristina 
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 om å opprettholde prosentvis tabell med avlysningsfrist før 
1.februar 2022. 
 
Dokumenter i saken: 

- Dokument 1: Administrativt vedtak 

- Dokument 2: Protest fra Kongsberg Miners 

- Dokument 3: Kvittering 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 søknaden. 
 
Saksfremstilling: 
NBBFs administrasjon ble kontaktet av Kongsberg Miners med forespørsel om mulighet for å spille 
den avlyste kampen fra 3. februar. Kampen ble avlyst med grunnlag i en administrativ videreføring 
av tilsvarende tidslinje som for foregående sesong. Dette innebærer at alle kamper som var satt 
opp fra og med 1. februar og ikke kunne spilles på grunn av covid-19 avlyses uten mulighet for å 
settes opp på nytt. Administrasjonen har forvaltet følgende styrevedtak fra 25. september 2020: 
 
For serier som ikke lar seg av sluttes innen utgangen av april 2021, grunnet covid-19-situasjonen, 
skal tabellen regnes ut etter «seiersprosentprinsippet», og anses som avgjort på dette tidspunktet.  
 
Hvert lag må spille 50% av oppsatt kamper for at tabellen skal være gjeldende. Dersom flere lag 
står med samme seiersprosent, vil laget med best seiersprosent i innbyrdes oppgjør 
være bedre rangert. Øvrige regler om poengforskjell og antall scorede poeng beholdes. 
 
Tilpasning av spillsystemet og tabell i BLNO skal baseres på den til enhver tid gjeldende situasjonen 
knyttet til Covid-19. Regionale kamp- og konkurranseaktiviteter skal etterfølge de samme 
prinsippene. 
 
 
Vurdering: 
For sesongen 2020/2021 fattet forbundsstyret det vedtaket som er gjengitt i saksfremstillingen. For 
å sikre at man skulle få ferdigstilt en tabell for den sesongen ble 1. februar satt som dato for å 
kunne sette opp avlyste kamper. At administrasjonen viderefører praksis fra en sesong til neste 
med grunnlag i styrevedtaket fra 25. september 2020 mener AU er innenfor deres mandat. 
Administrasjonen har videreført 1. februar som dato med grunnlag i siste avsnitt av styrevedtaket:  
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Tilpasning av spillsystemet og tabell i BLNO skal baseres på den til enhver tid gjeldende situasjonen 
knyttet til Covid-19. 
Regionale kamp- og konkurranseaktiviteter skal etterfølge de samme prinsippene. 
 
Spillsystemet for 2021/2022-sesongen ble videreført og kommunisert forut for innværende sesong 
og når man nærmet seg iverksettelse i januar 2022. Ingen klubber hadde innvendinger mot hverken 
prinsippet eller dato for iverksettelse. 
AU vurderer det slik at administrasjonen ikke har mandat til å endre spillereglene underveis og har 
forvaltet vedtaket fra 25.09.2020 på en korrekt måte og tilpasset spillsystemet på den gjeldende 
situasjonen knyttet til covid-19. 
 
Et viktig prinsipp er at man ikke endrer reglene underveis i spillet, selv om det er forståelig at 
Kongsberg Miners i denne saken opplever det som uheldig da det foreløpig kun er deres kamp mot 
Centrum Tigers som er berørt. Men antall kamper som ble avlyst påvirker ikke AUs mening om at 
man ikke foretar endringer når spillet pågår. 
 
Vedtak: 
Protesten avvises. 
 
Oppfølging: 
Kongsberg Miners tilsendes vedtaket med anmodning om bekreftelse av mottak. 
 
Appellmuligheter: 
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. Appellgebyret er satt til kr 2.000,- jfr. nye satser vedtatt på Basketballtinget 2020. 
 
  
Oslo/Bergen, 27.02.2022 
 
 
 
Jan Hendrik Parmann    Tor Christian Bakken Anya Sødal 
President  1. Visepresident 2. Visepresident 

 
 
 
Espen A. Johansen 
Generalsekretær 


