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Protokoll - AU-møte 2023-03 
 
Dato: 21. februar – 10. mars 2023 
Sted: Digitalt 
Deltakende: Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB), Anya Sødal (AS), Terje J. Roel 

(TR) og Espen A. Johansen (EAJ - med tale- og forslagsrett) 
Referent: Espen A. Johansen 
 
Sak: 
Protest på administrativt avslag ift. søknad om dispensasjon for spill i BLNO kvalifisering for 
følgende spillere som har parallell spilletillatelse mellom Ullern Basket og Bærum Basket: Oscar 
Hellebust, Fredrik Kleivdal og Scott Priestley. 
Saken berører NBBFs kampreglement kapittel 9 D. (1) ii) og (1) siste avsnitt. 
 
Dokumenter i saken: 

- Vedlegg 1: E-postkorrespondanse med vedtak og protest 
- Vedlegg 2: Kvittering protestgebyr 
- Vedlegg 3: Lovkomiteens uttalelse 

Habilitet: 
TCB meldte seg inhabil da Sandvika Basket og Bærum Basket har et samarbeid og fratrådte møtet.  
1. varamedlem, TR, tiltrådte Arbeidsutvalget. 
 
Mandater: 
Jmf. NBBFs kampreglement kapittel 9 D. (1) siste avsnitt gis forbundsstyret dispensasjonsmulighet 
fra bestemmelsene i D. (1) 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: 
Ullern Basket protesterte på et administrativt vedtak og ber AU innvilge dispensasjon slik at 
spillerne Oscar Hellebust, Fredrik Kleivdal og Scott Priestley kan spille BLNO kvalifisering for Ullern 
Basket. Spillerne har parallell spilletillatelse og spiller BLNO for Bærum Basket og 1M for Ullern. 
Ullern Basket mener at intensjonen bak regelen ikke kan samsvare med konsekvensene som ligger i 
det administrative vedtaket om at de ikke får anledning til å benytte disse spillerne i 
kvalifiseringsturneringen. 
 
Vurdering: 
AU vurderer det slik at BLNO kvalifiseringen og BLNO er to adskilte turneringer, dog er det tydelig 
definert i overgangsreglementets Kap. 9 pkt. D, ii) at en spiller kun kan spille 
kvalifiseringsturneringer for eliteserie og ligasluttspill for én klubb uavhengig om de to klubbene 
møtes. Hvilke klubb dette skal være skal være definert i søknaden om parallell spilletillatelse, der 
Bærum i dette tilfelle var definert. 
 
Det vurderes slik at dispensasjonsadgangen skal være en snever unntaksregel med intensjon om å 
ivareta sårbare miljøer eller helt spesielle forhold for spillerne. AU mener at man skaper en uheldig 
presedens ved å innvilge en slik dispensasjonssøknad ift. kvalifiseringen til NBBFs øverste ligaer, og 
viser også til lovkomiteens uttalelse.  
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Utdrag fra lovkomiteens uttalelse: 
«I dette tilfellet har to ressurssterke klubber inngått avtaler for de aktuelle spillerne og man må 
anta at begge klubber var (eller burde vært) kjent med reglene og effekten av dem da avtalen ble 
inngått. Ullern har også tidligere spilt BLNO-kvalifisering. Bærum på sin side har mange spillere 
med parallell-tillatelser og hvis man gir dispensasjon her kan man i teorien se relativt store deler av 
laget spille både sluttspill og kvalifisering. Lovkomiteen oppfordrer AU til å se hen til 
presedenseffekten.» 
 
Vedtak: 
AU avviser dispensasjonssøknaden fra Ullern BBK. 
 
Oppfølging: 
Ullern Basket tilsendes vedtaket med anmodning om bekreftelse av mottak. 
 
Protestmuligheter: 
Vedtaket i denne protokollen kan appelleres iht. Norges Basketballforbunds protest- og 
appellreglement. Appell på avgjørelser i 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,- 
 
  
Oslo/Bergen, 10.03.2023 
 
 
 
Jan Hendrik Parmann    Tor Christian Bakken Anya Sødal 
President  1. Visepresident 

(Erklært inhabil, og deltok ikke etter dette.) 
2. Visepresident 

 
 
 
Terje Jentoft Roel 
Styremedlem 

   

 
 
 
Espen A. Johansen 
Generalsekretær 


