
Sak 6 Behandle forslag og saker 

 

Forslag til endring av kampreglement 

Forslag 1. Dispensasjon alder. 

Interimstyret forslår endring av kampreglement § 4 Klasseinndeling og aldersgrenser 

Interimsstyret foreslår følgende tillegg til §4 i forhold til dispensasjoner som har vært 

praktisert i serien. 

 

a) Dispensasjon på alder. 

 

Dispensasjon til overårige spillere kan innvilges etter søknad, for spillere som er ett år eldre 

enn aldersklassen. Laget vil da bli markert med (D) etter lagnavnet på oppsettet og tabellen. 

Det gis tillatelse til å benytte tre overårige spillere pr. kamp når dispensasjon er innvilget. 

For lag som er innvilget dispensasjon vil kampene telle med i rangeringen av lagene, og laget 

kan vinne serien og gå til Regionsmesterskapet. Regionstyret kan, i spesielle tilfeller, etter 

søknad, innvilge dispensasjon for alder i aldersbestemte klasser. 

 

Dispensasjon på alder kan ikke innvilges til seniorspillere som ønsker å spille i aldersbestemte 

klasser. 

 

Begrunnelse: Klubbene i Regionen har lag med veldig få spillere. Hvis vi skal gi alle de som 

ønsker å spille basketball i Regionen et tilbud om kamper må vi ha dispensasjoner for i det 

hele tatt få nok lag til seriespill. Sluttspillet kan da bli vanskelig å gjennomføre hvis disse 

lagene ikke får være med der. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Forslag 2. Dispensasjon alder. 

Sverresborg Hoops Basket Elite forslår endring av kampreglement § 4 Klasseinndeling 

og aldersgrenser. 

d) Dispensasjon på alder. 

 

Dispensasjon til overårige spillere kan innvilges etter søknad for spillere som er ett år eldre 

enn aldersklassen og vil markeres med (D) etter lagsnavnet på oppsettet og tabellen.  

Det gis tillatelse til å benytte tre overårige spillere/kamp når dispensasjon er innvilget.  

For lag som er innvilget dispensasjon vil kampene telle med i rangeringen av lagene, men 

laget kan ikke vinne serien eller gå til Regionmesterskapet. 

 

Fotslag til endring av kampreglement §6 Overgang fra lag til lag 

 

f) Dispensasjon på flyt mellom A og B-lag:  

 

For lag i samme klasse kan det etter søknad innvilges dispensasjon for inntil tre fritt valgte 

spillere å gå mellom klubbens A og B-lag for hver kamp.  

Det vil da være B-laget som får (D).  

For lag som er innvilget dispensasjon vil kampene telle med i rangeringen av lagene, men 

laget kan ikke vinne serien eller gå til Regionmesterskapet.  

Følgende begrensninger gjelder for dispensasjon for fri flyt:  

1. Dersom lag med dispensasjon for fri flyt mellom A og B-lag har 7 spillere på kampskjemaet 

kan maksimalt 2 av disse spille med fri flyt dispensasjon.  

2. Dersom lag med dispensasjon for fri flyt mellom A og B-lag har 8 spillere på kampskjemaet 

kan maksimalt 1 av disse spille med fri flyt dispensasjon.  

3. Dersom lag med dispensasjon for fri flyt mellom A og B-lag har 9-12 spillere på 

kampskjemaet kan ingen spillere delta med fri flyt dispensasjon.  

4. Dispensasjon for fri flyt mellom A og B-lag kan ikke innvilges fra Eliteserie til annen serie. 

Begrunnelse: 

Regionen bør ha regler om dispensasjoner på alder og flyt mellom A og B lag inn i sitt 

kampreglement. 

Dette forslag er en kopi av det Region Øst bruker, da det er å foretrekke at regioner har 

tilnærmet like regler. 

Ytterligere begrunnelse vil komme på tinget. 

 

 

 

 

 

 



Forslag 3. Endring kampreglement 

NBBF Midt har ikke endret sitt kampreglement siden 2014. Styrevedtak og tingvedtak er ikke 

oppdatert. Vi har også et sett med bøter som heller ikke er lagt inn i kampreglementet. 

Interimsstyret ønsker nå å oppdatere kampreglementet med de historiske vedtak vi har funnet. 

 

 


