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Protokoll - AU-møte 2022-10 
 
Dato: 21. april 2022 
Sted: Digitalt 
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 reglementet om parallell spilletillatelse 

 
Dokumenter i saken: 

- Dokument 1: Dispensasjonssøknad fra URRA BK og Persbråten BBK 

- Dokument 2: Uttalelse fra klubb 

Habilitet: 
Alle AUs medlemmer var habile. 
 
Mandater: 
Jmf. NBBFs kampreglement kapittel 9 siste ledd gis forbundsstyret dispensasjonsmulighet fra 
bestemmelsene i punkt ii. 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: 
NBBFs administrasjon mottok 15.august 2022 søknad fra URRA Basketballklubb og Persbråten 
Basketballklubb om dispensasjon for fem spillere, gjeldene for innværende sesong. De søker om 
dispensasjon for fem spillere slik at de kan spille kamper både for URRA og PBBK på henholdsvis 
4M og G19 nivå. Konsekvensene med et avslag ville, som klubben beskriv det, være at de måtte 
trekke både 4M laget i URRA og G19 laget PBBK. 
 
Klubben har på forespørsel oversendt en redegjørelse som beskriver sårbarheten i gruppen slik de 
er i dag. 
 
Vurdering: 
AU har ved tidligere vedtak dispensert fra reglementet i spesielt sårbare miljøer. AU vurderer 
redegjørelsen fra klubb som grundig og ser utfordringene med det tynne spillergrunnlaget som er i 
de to gruppene. AU mener det veier tungt at dette er spillere som er unge og som derfor må 
stimuleres til å være i basketsportet i mange år fremover. 
 
Vedtak: 
Dispensasjon innvilges 

 
Oppfølging: 
URRA BBK og Persbråten 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,- 
 
  
Oslo/Bergen, 25.08.2022 
 
 
 
Jan Hendrik Parmann    Tor Christian Bakken Anya Sødal 
President  1. Visepresident 2. Visepresident 

 
 
 
Espen A. Johansen 
Generalsekretær 


