Protokoll ‐ AU‐møte 2018/15
Dato:
Møteform:
Deltakende:
Referent:

12. oktober 2018
E‐post
Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor‐Christian Bakken (TCB), Anya Sødal (AS) og Silje Særheim (SS)
Jan Hendrik Parmann

Sak:
Søknad om parallell spilletillatelse for JU15B
Dokumenter i saken:
Vedlegg 1 Søknad Parallelle spilletillatelse fra klubbene
Vedlegg 2: Dispensasjonssøknad for spillerne
Vedlegg 3: Skjema med hvilke spillere som det søkes for
Vedlegg 4: Mail korrespondanse
Vedlegg 5: Lisensmatrise og antall registrert i SA
Regelgrunnlag:
NBBF Kampreglement – Kap 9 Overganger D. Parallell spilletillatelse (samarbeidsavtale)
Habilitet:
Samtlige AU‐medlemmer vurderte seg habile i saken.
Mandat:
I NBBFs kampreglement Kap 9 Pkt. B.7 står det følgende: «Forbundsstyret kan etter særskilt søknad dispensere
fra bestemmelsene i punktene 5. og 6. dersom det finner at hensynet til spilleren og/eller klubbene
rettferdiggjør dette.» Denne søknaden er derfor primært en styresak.
Forbundsstyret har imidlertid videreført mandatet til å fatte avgjørelser i slike saker til NBBFs Arbeidsutvalg,
gjennom NBBFs Styrehåndbok Kap. 4 pkt. c, 8. avsnitt, der det står: «Ta stilling til dispensasjonssøknader
vedrørende spilleberettigelse(r) der det ikke foreligger en tydelig presedens basert på tidligere avgjørelser.»
Generalsekretæren kan, jfr Styrehåndbok Kap. 4 pkt. g, underpunkt ix., fatte beslutning i
dispensasjonssøknader der det allerede foreligger en klar presedens i form av tidligere avgjørelser, dog
foreligger det ikke klar presedens å støtte seg til i denne saken.
Konklusjon:
NBBFs Arbeidsutvalg har mandat til å behandle den aktuelle saken på vegne av NBBFs Forbundsstyre.
Saksfremstilling:
Bakgrunnen for dette er at Centrum Tigers står i fare for å måtte trekke sitt JU15-lag fra seriespill pga. for få
spillere. Det er en gjeng på fire spillere født 05 og 06 som har spilt i Centrum Tigers i 3 år. De har spilt på
guttelag i klubben og sist med jenter 02/03. Det har vært 2-3 andre jenter født 04-05 på treninger, så for
sesongen 2018-19 har klubben meldt på lag i JU15-serie U04). Status på trening har vært 4-5 jenter og til
kampene førstkommende helg er det kun 3 jenter som har bekreftet at de kan spille. Klubben står dermed i
fare for å måtte trekke laget
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Dette er det eneste jentelaget i klubben og de har ikke eldre eller yngre jenter som kan spille opp eller ned i
alder. Hvis de må trekke laget kan det bli veldig vanskelig å rekruttere nye jentespillere til klubben når det ikke
finnes et eget jentelag.
Oppsal har sagt at de kan hjelpe CT med å beholde jentelaget ved at deres JU14(05) - spillere spiller for CT
JU15 i tillegg til Oppsal JU14. De ønsker muligheten for at alle Oppsal sine JU14-spillere kan spille for CT, men
et begrenset antall spillere per kamp
De er klar over at det normalt ikke gis parallell spilletillatelse mellom yngre lag, men håper NBBF kan gjøre et
unntak for å redde dette jentelaget. Oppsal sine spillere vil ikke ta plass fra andre nye spillere som kommer til
CT i løpet av sesongen.
Region øst har uttalt seg følgende i forbindelse med denne søknaden:
«Region ØST støtter denne søknaden fra Centrum Tigers. Hvis dette jentelaget må trekkes vil det ikke lenger
være noe jentemiljø i klubben. Erfaringsmessig er det mye vanskeligere å bygge opp et tilbud helt fra bunnen
av, enn å «bygge på et allerede eksisterende miljø».
Vi håper NBBF godkjenner denne søknaden.»

Vurdering:
Det foreligger en dispensasjonshjemmel i NBBFs kampreglement – Kap 9 Overganger D. Parallell spilletillatelse
(samarbeidsavtaler)
Dispensasjon fra ii) ovenfor kan gis av styret i NBBF dersom særlige hensyn tilsier det og slike hensyn er knyttet
til klubb og/eller spiller eller forøvrig er godt begrunnet i særlige forhold som f.eks sårbare klubb - eller
utviklingsmiljøer og ingen vektige mothensyn tilsier at dispensasjon bør nektes. Dispensasjon kan ikke gis for
spill for to lag i samme aldersklasse
Denne dispensasjonsmuligheten er i første rekke tiltenkt helt spesielle lokale forhold i lavere klasser for å
kunne ivareta enkeltspillere og/eller sårbare miljøer der et for rigid regelverk vil være til hinder for idrettens og
enkeltspilleres utvikling, ve og vel.
Region Øst U15B består kun av 6 lag, og dette «utviklingsmiljøet» som denne serien er må kunne defineres
som sårbart. Å miste enda et lag her, vil medføre at de kun består av 5 lag, og ett annet lag har allerede trukket
seg (Skjetten). Det er ingen tvil om at Centrums jentemiljø er særdeles sårbart, og at jentemiljøet i sin helhet
og at disse jentene fra Centrum trolig raskt er historie hvis ikke man finner en løsning.
Vedtak:
Søknad om dispensasjon for parallelt spill på Centrums lag i klassen J U15B innvilges for følgende spillerne fra
Oppsal:
Alexandra Vergara Morales
27.09.2005
Aya Kammas
29.01.2005
Beata Jasmantaviciute
23.03.2005
Ella Baksaas
04.07.2005
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Ingrid Margrethe Helgesen
Linnea R. Jonsrud
Marie Victoria Nilsen
Nora Dahhane
Nada Azzam
Pauline Aldal
Sofia Serenander
Stella Kolstad
Zeynep Aslan

01.01.2005
16.11.2005
02.07.2005
17.02.2005
25.07.2005
24.01.2005
01.04.2005
15.08.2005
28.09.2005

Disse spillerne er godkjente for parallelt spill på Centrums lag i Jenter U15, med følgende begrensninger:
1.
Laget registreres med «dispensasjons» (D) bak lagnavnet, og kan ikke kåres til vinnere av serien eller
kvalifisere seg til regionsmesterskapet.
2.
Laget kan kun knyttes opp som tvillinglag med ett (1) annet lag i seriespill.
3.
Samarbeidslaget kan ikke delta i Norgesmesterskapet (NM).
Oppfølging:
Protokoll med appellmulighetet iht. Norges Basketballforbunds protest‐ og appellreglement, med instruks om
bekreftelse av mottak, sendes til de involverte parter.

Protestmuligheter:
Denne avgjørelsen kan protesteres iht. Norges Basketballforbunds protest‐ og appellreglement. En protest
sendes til den instansen som har fattet avgjørelsen det protesteres mot, som er NBBFs Arbeidsutvalg, og en
protest skal behandles av NBBFs Appellkomité som da er siste instans. Protestfristen er satt til 30 dager etter
at denne avgjørelsen er mottatt og protestgebyr er satt til kr 750,‐.

Bergen, Sandvika og Oslo, 15.10.2018

Jan Hendrik Parmann
President

Tor Christian Bakken
1. Visepresident
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2. Visepresident
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