Idrettslag har rett til å sanksjonere (disiplinærforføyninger) og er ikke regnet som
straff men sanksjon.
Alminnelige disiplinærforføyninger § 11 -1 fjerde ledd
Organisasjonsledd kan ha egne kamp- og konkurransebestemmelser som gir
hjemmel for sanksjoner ved overtredelse. Dersom kamp- og konkurransereglene er
gjort kjent, kan følgende sanksjoner benyttes, uten at det regnes som straff etter
dette kapittel:
1... irettesettelse
2... bot oppad begrenset til kr 50 000 pr. person og kr 500 000 pr. organisasjonsledd
3... tap av plassering/resultat
4... utelukkelse fra deltakelse i et bestemt tidsrom eller et bestemt antall
kamper/konkurranser.
En utelukkelse kan ikke overstige tre måneder. Utelukkelse kan besluttes slik
at den helt eller delvis sones i terminfestet konkurransesesong.
Overstiger en sanksjon de grenser som fremgår av denne bestemmelsens fjerde
ledd, regnes sanksjonen som straff i henhold til NIFs straffebestemmelser og disse
skal i så fall anvendes.
I særlige tilfeller kan Idrettsstyret godkjenne andre sanksjoner inntatt i kamp- og
konkurransereglene.
Organisasjonsledd har anledning til å tildele alminnelige disiplinærforføyninger
som ikke kan være strengere enn de sanksjoner som nevnt ovenfor.
Alminnelige disiplinærforføyninger og sanksjoner etter kamp- og
konkurranseregler må ikke tildeles uten at saken er undergitt en forsvarlig
saksbehandling, hensett til forseelsens art og alvorlighet, graden av skyld og
sanksjonens strenghet.
•

Kamp- og konkurransebestemmelser har normalt saksbehandlingsregler

•

Utenfor kamp- og konkurranse:
- Ulovfestede saksbehandlingsregler

(Partene må som et minimum få anledning til å uttale seg og bli underrettet
om vedtaket. Se hen til hvor inngripende sanksjonen er for vedkommende)
•

Ingen klageadgang

•

Dette stiller krav til at saksbehandlingen er etterrettelig!

•

Kan til enhver tid overprøves av sivile domstoler

NB Kamp- og konkurransebestemmelser kan ha regulert inn klageadgang

•

Regelen bør benyttes ved varsomhet

•

Sivile domstoler vil overprøve saker som er beheftet med saksbehandlingsfeil

•

Alvorlige saker bør i stedet anmeldes til NIFs domsutvalg for å få en uhildet
gjennomgang

Dersom saken er av alvorlig art og disiplinærforføyningene er strengere enn enn
sanksjonene ovenfor, regnes sanksjonen som straff:

§11-2. Straffebelagte handlinger/unnlatelser
Straff etter disse bestemmelser kan ilegges, dersom person eller
organisasjonsledd:
a) bryter NIFs eller NIFs organisasjonsledds lover, vedtak, sikkerhetsforskrifter,
bestemmelser eller unnlater å etterkomme pålegg fra overordnet ledd,
b) utøver rettsstridig vold eller på annen måte opptrer uredelig eller uhøvisk,
c) på utilbørlig måte deltar i pengespill vedrørende en konkurranse, dersom
vedkommende har tilknytning til konkurransen som utøver, dommer, trener,
lagleder, støttepersonell eller annet,
d) begår økonomiske misligheter, betaler, lar betale, tar imot godtgjørelse eller
inngår avtale om å ta imot godtgjørelse som er i strid med idrettens
bestemmelser,
e) gir usanne eller villedende opplysninger eller forklaringer,
f) arrangerer eller deltar i arrangement, oppvisning eller organisert trening med
diskvalifisert eller ekskludert idrettslag eller medlem av idrettslag tilsluttet NIF,
g) nyter alkohol/rusmidler på bane/anlegg eller garderobe for spillere, ledere eller
lag, eller serverer alkohol ved arrangementer i regi av NIF eller underordnede
ledd der personer under 18 år deltar eller,
h) på annen måte opptrer slik at det klart kan skade idrettsarbeidet eller idrettens
anseelse.
Ved tribunevold og andre alvorlige tilfelle av bråk og uorden i tilknytning til et
idrettsarrangement, kan idrettslag og andre organisasjonsledd som har ansvar for
eller deltar i arrangementet, ilegges straff uavhengig av om forholdet rammes av
reglene foran og uten at det kan påvises skyld. Slik straff må være egnet til å
forebygge lignende hendelser.
Håper dette hjelper på hvilken vei dere vil gå ift saken. Resten av kapittel 11 finnes
på www.idrett.no under ’ lover og bestemmelser’.
Saksbehandlingen for idrettslaget bør inneholde:
•

Bekrefte mottak av sak

•

Innhente faktum

•

Kontradiksjon (begge parter skal få uttale seg)

•

Behandlingstid

•

Kompetent vedtaksorgan (NIFs lov og delegasjonsreglement) dersom saken
en straffesak – NIFs domstol

•

Behandlingsform (skriftlighet)

•

Vurderingen hvor faktum settes opp mot jussen (drøftelse for og i mot)

Håper dette var til hjelp. For spørsmål ta kontakt.
mvh,
Buskerud Idrettskrets
v/Knut Harald Sommerfeldt
informasjonsansvarlig
Tlf. 90 64 99 07

