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Protokoll - AU-møte 2023-04 
 
Dato: 22. februar 2023 
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 for spill i U-NM for Ulriken Ung.  
NBBFs kampreglement kapittel 9 B. (5) og (7). 
 
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). 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: 
Johannes Akerø har tidligere fått dispensasjon slik at han kan tillates å spille seriekamper mv for 
Ulriken Eagles, det søker nå om tillatelse til å spille NM U16-sluttspillet på tross av at spilleren har 
spilt NM-kvalifisering U16 for Stavanger Basketballklubb som ble nedlagt i januar.  
  
Søknad om dispensasjon søkes fordi det foreligger slike «helt særlige grunner» i dette tilfellet: 
  

1. Det vises til historikken som begrunnet dispensasjon fra overgangsreglementet og hvor 
Johannes Akerø har gått langt for å holde liv i Stavanger BBK’s U16-lag sammen med 
lagleder og nestleder. Johannes Akerø var blant annet selv også trener for laget store deler 
av høsten 2022. Laget måtte allikevel legges ned fordi ustabiliteten knyttet til 
trenersituasjonen medførte at spillere sluttet og den tredje og siste treneren ga til slutt opp 
og sluttet på dagen. 

2. Da treneren for Ulriken så at laget var nedlagt og ville hjelpe en ivrig spiller med en plass på 
laget, var dette begrunnet i spillerens situasjon. 

3. Situasjonen stiller seg annerledes i og med at Stavanger BBK’s U16-lag nå er nedlagt. Det er 
forståelig at reglene gjelder for spillere som bytter lag når opprinnelig lag ikke er nedlagt, 
men blir destruktivt for enkeltspillere som rammes av reglene når de blir den eneste på sitt 
nye lag som ikke kan delta i NM. 

4. En dispensasjon ville i dette tilfellet være mest i tråd med formålet om å fremme 
inspirasjonen til unge utøvere innenfor basketball i Norge. 

 
 
 
Vurdering: 
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Spilleren fikk innvilget dispensasjon fra overgangsfristen grunnet nedleggelse av tilbudet i tidligere 
klubb. Nå er det slik at spilleren ikke vil kunne være i konkurranse med tidligere lag i et kommende 
U-NM av samme grunn. Med det som grunnlag vurdere AU det slik at hensynet til spilleren bør veie 
tungt. 
 
Vedtak: 
AU innvilger dispensasjonssøknaden. 
 
Oppfølging: 
Søker og Ulriken Ung tilsendes vedtaket med anmodning om bekreftelse av mottak. 
 
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, 22.02.2023 
 
 
 
Jan Hendrik Parmann    Tor Christian Bakken Anya Sødal 
President  1. Visepresident 2. Visepresident 

 
 
 
Espen A. Johansen 
Generalsekretær 


