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Protokoll - AU-møte 2022-09 
 
Dato: 15. august 2022 
Sted: Digitalt møte 
Deltakende: Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB), Anya Sødal (AS), Axel Langaker 

(AL -med talerett) og Espen A. Johansen (EAJ - med tale- og forslagsrett),  
Referent: Espen A. Johansen 
 
Sak: 
Appell - treningstidsfordeling 2022-23, Oppsal Basket. 

 
Dokumenter i saken: 

• Vedlegg 1 a): Treningstidsfordeling 

• Vedlegg 1 b): Treningstidsfordeling Oppsal 

• Vedlegg 2: Protest fra Oppsal 

• Vedlegg 3: Vedtak fra RØ på protest 

• Vedlegg 4: Appell på vedtak i RØ 

• Vedlegg 5: Kvittering appellgebyr 

 

Habilitet: 

AU vurderte sin habilitet, og spesielt for Anya Sødal da hun sitter i styret i Nordstrand BC. Det ble 
vurdert slik at alle AUs medlemmer var habile. 
 
Mandater: 
NBBFs protest og appellreglement kapitel 3 (1) a) (enhver protest som er avgjort av NBBFs 
administrasjon eller regionsstyret som første instans, kan appelleres til Arbeidsutvalget, som da er 
annen instans». 
 
Konklusjon:  
Det er NBBFs Arbeidsutvalg som har mandat til å behandle denne søknaden. 
 
Saksfremstilling: 
Oppsal Basket protesterte på treningstidsfordelingen utarbeidet av administrasjonen i Region Øst. 
Protesten ble behandlet i regionstyret. Vedtaket fattet av regionstyret i Øst ble appellert til 
arbeidsutvalget iht. NBBFs protest og appellreglement. 
 
Treningstidsfordeling for sesongen 2022-23 i Oslo ble sendt ut til alle klubbene 17.6.  
Bøler Basket og Oppsal Basket sendte inn protest 23.6.22.  
Oppsal Basket fikk avslag på sin protest, mens Bøler Basket fikk medhold. Regionstyret ønsket at 
reisebelastningen i forbindelse med trening skulle jevnes ut noe mellom Bøler og Oppsal. Begge 
klubber tilhører den bydelen med svakest anleggsdekning pr. utøver (Basket) og begge klubber må 
derfor tildeles timer utenfor egen bydel.  
Som følger av Bøler sin protest (medhold) ble det 1.7.22 sendt ut justert treningstidsfordeling til 
Bøler Basket og Oppsal Basket. Oppsal sender inn appell 14.7.22. Pga ferieavvikling behandles 
denne i august 22. Klubben er informert om forlenget behandlingstid pga. ferieavvikling.  
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NBBF opplever den underdekningen det er på hallkapasitet i Oslo som utfordrende. Det er sterkt 
beklagelig at vi kommer i en situasjon hvor treningstider må tildeles i andre bydeler, da dette ikke 
er å anse som hverken fullverdig eller ønskelig tilbud. 
 
Under følger begrunnelse/svar gitt av Region Øst administrasjonen: 
 
Oppsal ønsker begrunnelse for hvorfor de har fått andre treningstider enn sist sesong:  
Dette er en helhetsvurdering, som for alle andre klubber. Når man tildeler treningstid kan man aldri 
gjøre det ut fra kun en enkeltklubbs perspektiv. 
 
Oppsal stiller spørsmål ved om Ingrid Reithaug er habil, siden hun også er styreleder i Centrum 
Tigers: 
Ingri Reithaug har vurdert sin habilitet og kommet til at hun ikke er inhabil. Det er ikke stilt 
ytterligere spørsmål rundt dette i styret.  
 
Oppsal stiller spørsmål rundt administrasjonens håndtering av grovutkast til treningstidsfordeling 
mellom OIK og Region:  
Dette er en del av prosessen mellom Idrettskrets og Region, og her har ikke klubbene muligheter til 
å påvirke.  
 
Oppsal etterlyser innsyn i prosess rundt protest fra Bøler Basket:  
Det er ikke praksis på å dele innhold og eller prosess i protester med andre klubber.  
 
Oppsal Basket stiller spørsmål ved den justerte treningstidsfordelingen. De har måtte gi fra seg 3 
timer i Oppsal Arena 4 til Bøler, og har fått tilbake sene treningstimer på Ammerud Skole/F21: 
Bøler har fått tid i Oppsal Arena, for å jevne ut reisebelastning mellom klubbene. Tiden Oppsal 
Basket har fått, er tildelt for å gi minst mulig ulempe for lokale barn og unge i de aktuelle 
nærområdene.  
 
Oppsal Basket stiller spørsmål ved fordeling mellom sene og tidlige treningstimer klubben har fått 
tildelt:  
Dette er ikke optimalt, men dessverre et resultat av helhetsvurdering knyttet til vedtatte kriterier. 
Dersom Oppsal Basket skulle fått mer tidlig treningstid hadde det fått direkte negative 
konsekvenser for lokale barn og unge i andre bydeler. Det vil etter Region ØSTs vurdering være 
uforholdsmessig for de andre klubbene.  
 
Oppsal skisserer forslag til egen løsning/justert forslag:  
Dette vil medføre store endringer for flere klubber og er etter Region ØSTs vurdering ikke aktuelt 
på nåværende tidspunkt. 
 
Vurdering: 
Det er innarbeidet praksis at NBBFs regioner behandler og fatter avgjørelser om treningstid i 
regionene. NBBF/AU anser derfor at Region Øst har handlet innenfor sine fullmakter.  
Så fremt det ikke er begått saksbehandlingsfeil eller at det er andre overordnede rammer som 
overstyrer beslutningene regionalt vurderer AU det slik at NBBF sentralt ikke skal overprøve 
beslutningene.  
 
Vedtak: 
Appellen avvises. 
 
Oppfølging: 
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NBBF/AU ser behovet for å styrke hallkapasiteten i Region Øst og Oslo spesielt, og derav øke sin 
innsats på området ytterligere, så vel kortsiktig som langsiktig.  Vi ønsker derfor, i samarbeid med 
Region Øst, å sette ytterligere fokus på problematikken. 
Det bør, så langt det lar seg gjøre, nedfelles mest mulig forutsigbare rammer ifb. slike tildelinger. 
Utkast til hallfordeling skal sendes klubbene på høring. 
 
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. Appelgebyret er satt til kr 2.000. 
 
 
 
 
  
Oslo/Bergen, 18.08.2022 
 
 
 
Jan Hendrik Parmann    Tor Christian Bakken Anya Sødal 
President  1. Visepresident 2. Visepresident 

 
 
 
Espen A. Johansen 
Generalsekretær 


