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Protokoll - AU-møte 2023-05 
 
Dato: 14. mars 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: 
Protest på administrativ beslutning om at lag plassert lavere enn 1. og 2. plass i Nasjonal 1.divisjon 
gis mulighet på deltakelse i BLNO kvalifiseringen. 
 
Dokumenter i saken: 

- Vedlegg 1: Adm. Vedtak 2023-11 
- Vedlegg 2: Protest og tidligere korrespondanse 

- Vedlegg 3: Kvittering protestgebyr 
- Vedlegg 4: Protokoll Forbundsstyremøte 2022-06 

Habilitet: 
Alle AUs medlemmer var habile. 
 
Mandater: 
Jmf. NBBFs protest og appellreglement kapittel 2 (4) c) er det Arbeidsutvalget som skal behandle 
protest på avgjørelser fattet av NBBFs administrasjon eller regionstyrer. 
 
Konklusjon:  
Det er NBBFs Arbeidsutvalg som har mandat til å behandle denne søknaden. 
 
Saksfremstilling: 
NBBFs administrasjon har i forkant av sesongen kommunisert til klubbene i Nasjonal 1.divisjon at 
det er 1. og 2. plassen som kvalifiserer seg til å kunne delta i BLNO kvalifiseringen for opprykk til 
BLNO for sesongen 2023/2024, noe som ikke samsvarer med kampreglementet og det 
styrevedtaket som forelå. 
 
8. mars 2023 mottok administrasjonen en klage fra Ullern Basket på at lag lavere plassert på 
tabellen enn 1. og 2. plass ikke får å delta i BLNO kvalifiseringen om lagene over på tabellen ikke 
kan eller vil delta i kvalifiseringen. 
 
Administrasjonen vurderte det slik at det som tidligere har blitt kommunisert ikke er i tråd med 
gjeldende styrevedtak, praksis og reglement for regional 1 divisjon Kap. 5, med følgende ordlyd: 
«Den største regionen i medlemstall gis en ekstra plass inn i kvalifiseringene. Dersom ingen av disse 
lagene ønsker å rykke opp kan svakere plasserte lag i kvalifiseringen evt. fra regionseriene eller 
nedrykkede lag, søke om opprykk.» 
 
Administrasjonen tok derfor klagen fra Ullern BBK til følge. 
 
Kristiansand Pirates protesterte på denne administrative avgjørelsen. 
 
 
Vurdering: 
Basketballtinget 2022 gav styret følgende fullmakt i sak nr. 24: «Tinget gir styret fullmakt til å 
iverksette eventuelle justeringer som berører dagens struktur for 1. divisjon og/eller 
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prøveordninger før eventuelle endringer i kampreglementet kan vedtas og tre i kraft på neste 
ordinære Basketballting i 2024.» 
 
I styremøte nr. 2022-06, den 10. juni 2022, vedtok styret følgende under sak nr. 12 omhandlende 
nasjonal 1. divisjon: «Kun lag som deltar i denne ordningen vil kunne kvalifisere seg til 
kvalifiseringsturnering til nivå 1…». Dette var det eneste punktet omhandlende justering av 
opprykksreglementet som ble vedtatt, og utover dette er NBBFs regelverk og praksis fremdeles 
gjeldende.  
 
I reglement for regional 1. divisjon Kap. 5 står det følgende omhandlende opprykk: «Vinnerne av 
hver regionale 1M/1K er berettiget til å delta BLNO kvinner/BLNO menn kvalifisering. Den største 
regionen i medlemstall gis en ekstra plass inn i kvalifiseringene. Dersom ingen av disse lagene 
ønsker å rykke opp kan svakere plasserte lag i kvalifiseringen evt. fra regionseriene eller 
nedrykkede lag, søke om opprykk.». Ullern Basket var det nest best plasserte laget fra Region Øst, 
og er således direkte kvalifisert til å delta i kvalifiseringsturneringen til BLNO gjennom den ekstra 
plassen som er gitt til den største regionen. 
 
AU bemerker også at i det samme styrevedtaket sto følgende: «Den aktuelle serien skal hete 1. 
divisjon menn, og dagens serier omdøpes til 2.div, 3. div. osv.». Det registreres at de regionale 
seriene ved en feil fremdeles fremstår som 1. div. i de regionale kampoppsettene, noe som må 
korrigeres. 
 
Vedtak: 
AU avviser protesten, og Ullern Basket er berettiget en plass i kvalifiseringen til BLNO for menn. 
 
Oppfølging: 
Kristiansand Pirates tilsendes vedtaket med krav om bekreftelse av mottak, jfr. Norges 
Basketballforbunds protest- og appellreglement kap. 7 pkt. a. 
 
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, iht. Norges Basketballforbunds protest- og appellreglement kap. 5 pkt. b, 
være avsendt innen 72 timer fra avgjørelsen er gjort kjent. Appellgebyret er satt til kr 2.000,- 
 
  
Oslo/Sandvika/Bergen, 15.03.2023 
 
 
 
Jan Hendrik Parmann    Tor Christian Bakken Anya Sødal 
President  1. Visepresident 2. Visepresident 

 
 
Espen A. Johansen 
Generalsekretær 


