
  

----------------------  

Sanksjonsutvalget  

   

for  

  

Norges Kampsportforbund  

----------------------  

  

  

Vedtak i saksnummer: 170616  

  

Klager: Egersund Kyokushin Karateklubb v/styret  

  

Innklaget: Tom Sølve Erga, Bryne Karateklubb  

  

Saken gjelder: Spørsmål om brudd på bestemmelsene om alminnelig god 

oppførsel  

  

Utvalgsmedlemmer: Beate Bull, Morten Grindheim og Benedicte Marnseg  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

I  Kort om anmeldelsen og Sanksjonsutvalgets myndighet  

Egersund Kyokushin Karateklubb v/styret har den 15. 06. 2017 inngitt anmeldelse mot Tom 

Sølve Erga fra Bryne Karateklubb for overtredelse av NIFs lov §§ 11-1 og 11-2, samt NKFs 

sanksjonsreglement § 3 bokstav c om alminnelige god oppførsel.  

  

Sanksjonsutvalget finner at det har myndighet til å behandle saken jf. NKFs sanksjonsreglement §  

5, 2 ledd. Sanksjonsutvalgets medlemmer har vurdert sin habilitet jfr. NKFs sanksjonsreglement § 

5, 4 ledd. Ingen av medlemmene har kjennskap til klubbene eller personene involvert i saken og 

har erklært seg som habile.  Ved behandling forelå;   

1. Anmeldelse med støtteskriv datert 15.06.2017  

2. Tilsvar fra Tom Sølve Erga, Bryne Karateklubb datert 23.06.2017.  

Sanksjonsutvalget har ikke funnet det nødvendig å innhente ytterligere skriftlig dokumentasjon 

for å belyse saken. Partene er gjort kjent med sakens dokumenter. Sanksjonsutvalget har vurdert 

alle innkomne opplysninger i saken. Grunnet ferieavvikling har det tatt noe tid for 

Sanksjonsutvalget å behandle saken, noe Sanksjonsutvalget beklager.   

  

II  Klage  

Hendelsen som anmeldelsen gjelder skjedde under Bryne Open den 13. mai 2017. Partene har 

sammenfallende beskrivelse av hendelsesforløpet knyttet til det anmeldte forholdet, og utvalget 

legger derfor til grunn at det er enighet om at Innklagede har uttalt seg til Klager på den måten 

som er gjengitt i klagen og i tilsvaret.   

Sanksjonsutvalget har konkludert med at det ikke foreligger brudd på NIFs eller NKFs lover eller 

øvrige bestemmelser i dette tilfellet.   

Det omtalte stevnet på Bryne var et såkalt rekruteringsstevne. Sanksjonsutvalget oppfatter det 

dithen at det innebærer at det er mange deltagere med varierende grad av erfaring fra stevner.  

Innklagede var hoveddommer ved stevnet der hendelsen skjedde. Det ble begått en feil i 

forbindelse med katadelen for en av utøverne. Klager, som var dommeraspirant men ikke for 

denne delen av stevnet, var den som hadde påklaget feilen. Klager fremsatte krav om at utøveren 

som hadde utført feil kata skulle diskvalifiseres. Innklagede valgte å ta saken opp i 

dommerkollegiet som hadde ansvar for katadelen av stevnet. Dommerkollegiet fattet, i fellesskap, 

et vedtak om at utøveren som hadde utført feil kata, fikk anledning til å gjennomføre denne på 

nytt. Dette var, slik Sanksjonsutvalget har forstått dokumentasjonen, i henhold til praksis ved 

slike hendelser.   

I forbindelse med vedtaket i dommerkollegiet uttrykte Klager uenighet med avgjørelsen. Basert 

på gjengivelsen fra begge parter ble denne uenigheten gjentatt flere ganger. Dette ble oppfattet 

negativt og Innklagede irettesatte Klager. Sanksjonsutvalget kan ikke se at denne irettesettelsen 

fra hoveddommer utgjør et brudd på alminnelig god oppførsel etter sanksjonsreglementets § 3 

bokstav c. Innklagede har fulgt opp en avgjørelse fra dommerkollegiet.    

  

III Utmåling av sanksjon  



Det ilegges ikke sanksjon da det ikke er konstatert brudd på regelverket.   

  

IV  Vedtak  

På bakgrunn av ovennevnte har Sanksjonsutvalget enstemmig fattet følgende    

  

Vedtak:  

  

1) Tom Sølve Erga har ikke brutt NKFs sanksjonsreglement § 3 bokstav c,  jf NIFs 

lov §§ 11-1 og 11-2  ved sin opptreden under Bryne Open den 13.mai 2017.   

  

  

Vedtaksdato: 31. 08. 2017 Ankefrist: 15. 09. 2017  

Sanksjonsutvalgets vedtak kan ankes til NKFs Ankeutvalg jfr. NKFs sanksjonsreglement § 6. 

Anken skal fremsettes skriftlig og senest 14 dager etter at vedkommende er gjort kjent med 

avgjørelsen fra Sanksjonsutvalget. Anken skal fremsettes for Sanksjonsutvalget, og 

Sanksjonsutvalget skal sende anken sammen med sakens dokumenter til Ankeutvalget.   

Ikrafttredelse: Dersom avgjørelsen ikke ankes, trer den i kraft ved ankefristens utløp.  

  

Vedtaket er forkynt slik Forkynnelsesdato: 

01.09.2017  

E-post: Kjell Tore Vinningland ktv@effectleadership.no og Tom Sølve Erga 

tom.solve.erga@lyse.net   

  


