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Norges Kampsportforbunds Ankeutvalg  

  

Anke i sak:  170317  

  

Ankende part:  Rune Hegge  

  

Ankemotpart: Stjørdal Taekwondo Klubb (993.632.295) v/ styrets leder  

  

Anke over:  Norges Kampsportforbunds Sanksjonsutvalgs vedtak av 20.4.2017  

  

Regelverk:  NIFs lov §§ 11-1 og 11-2; NKFs lov § 23; NKFs Sanksjonsreglement §§ 2, 3, 6, 7; NKFs 

Fellesbestemmelser pkt. 3.11 og 7.1.  

  

Ankeutvalget: Christian Wadahl Uhlen, Anne-Marte Vaagan og Hanne Egeness  

  

Dato:    4. september 2017  

  

  

  

Sakens bakgrunn  

Stjørdal Taekwondo Klubb (heretter STK) innga 17.3.2017 anmeldelse av Rune Hegge (heretter 

Hegge) til Norges Kampsportforbunds Sanksjonsutvalg (heretter Sanksjonsutvalget) for ved 
usportslig opptreden å ha overtrådt:  

1. Norges Kampsportforbunds Fellesbestemmelser (heretter Fellesbestemmelsene) punkt  

3.11, og  

2. Norges Kampsportforbunds Sanksjonsreglement (heretter Sanksjonsreglementet) § 3 nr. 2 

bokstav c (feilaktig angitt som § 2.c i anmeldelsen).  

Anmeldelsen gjaldt overtredelse av de nevnte bestemmelsene ved fire ulike forhold.  Disse var i 
hovedtrekk:   

1. ”Utpsyking” av utøver Ronny Jørstad under NorgesCup 1 på Jessheim den 25.2.2017,   

2. Fremsetting av beskyldninger mot Lars Christian Steen samt ikke navngitte medlemmer av 
STK,  

3. Tilbud om overnatting ifm NorgesCup2 og krenkende meldinger i denne forbindelse,  

4. 4. Bruk av navnet ”Taekwondo Team Stjørdal”.    

Hegge innga tilsvar til anmeldelsen den 21.3.2017.  

Sanksjonsutvalget traff 20.4.2017 slikt vedtak:  

1. Rune Hegge ilegges en irettesettelse for sin opptreden under NC1 på Jessheim.  

2. Rune Hegge frifinnes fra anmeldelsens punkt 2.  

3. Rune Hegge frifinnes fra anmeldelsens punkt 3.  

4. Anmeldelsens punkt 4 avvises.  
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Den 21.4.2017 anket Hegge rettidig over vedtakets slutning nr. 1.  Anken gjaldt bevisbedømmelsen 

og rettsanvendelsen.    

  

Anken ble oversendt STK 1.6.2017.  STK innga rettidig anketilsvar 21.6.2017, der anken fra Hegge 
over slutning nr. 1 kommenteres.  Slutningene 2-4 i sanksjonsutvalgets avgjørelse kommenteres ikke 

av STK i anketilsvaret.    

Partene fikk ytterligere frist til 15.8.2017 for supplerende kommentarer, hvoretter saken er tatt opp 
til avgjørelse.  

Den ankende parts anførsler  

Hegge har i hovedtrekk anført:  

Sanksjonsutvalget legger feil faktum til grunn når de hevder at partene er enige om at Hegge skal ha 

tatt seg inn på matten før kampen mellom Dreier og Jørstad. I stedet var Hegge allerede på 

matteområdet da deltakerne kom inn, og han måtte passere disse på vei fra sekretariatet for å 

komme ut av matteområdet.  Hans opphold på matteområdet var således rettmessig.  

Sanksjonsutvalget legger videre feil faktum til grunn når de hevder Hegge var inne på kampmatten 
ved de aktuelle hendelser. I stedet var Hegge i passasjesonene mellom mattene.   

Sanksjonsutvalget legger uriktig tolkning av Sanksjonsreglementet § 2 annet ledd bokstav c (sic!) til 

grunn når de hevder at det er brudd på alminnelig god oppførsel å ønske en motstander ”lykke til”.  

Ankeutvalget har tolket Hegges anke slik at han legger ned påstand om frifinnelse fra 

Sanksjonsutvalgets vedtak, slutning nr. 1.  

Ankemotpartens anførsler  

STK har i hovedtrekk anført:  

Sanksjonsutvalget har bedømt faktum korrekt når de legger til grunn at Hegge tok seg inn på 

matteområdet, og at handlemåten var unødvendig.  Sanksjonsutvalget har derfor korrekt lagt til 

grunn at Hegge opptrådte uaktsomt i strid med Fellesbestemmelsene og Sanksjonsreglementet.  

Ankeutvalget har tolket STKs anketilsvar slik at de legger ned påstand om at anken over 

Sanksjonsutvalgets vedtak, slutning nr. 1 forkastes.  

Særskilt om ankeutvalgets behandling  

Ankeutvalgets hjemmel for behandling av saken fremgår av Sanksjonsreglementet § 7.   

Bestemmelsen gir Ankeutvalget full kompetanse til å overprøve Sanksjonsutvalgets vedtak.  Den gir 

imidlertid i svært liten grad anvisning på saksbehandlingsmåten for ankesaker.  

Foreliggende sak er videre den første ankesak som Ankeutvalget har hatt til behandling.  

Ankeutvalget har derfor sett seg nødt til å foreta enkelte prinsipielle avklaringer knyttet til 
ankebehandlingen.  

Ved ankebehandlingen har Ankeutvalget lagt til grunn at tvistelovens regler og alminnelige 

prinsipper vil fylle ut de bestemmelsene i idrettslovverket som kommer til anvendelse i saken.  Selv 

om enkelte av sanksjonsbestemmelsene har likheter med strafferettslige bestemmelser, er det 

foreningsrettslige prinsipper innenfor privatrettens område som danner bakteppet for NIFs lov og 

særorganenes nærmere bestemmelser.     
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Ved den nærmere bevisbedømmelsen vil derfor ankeutvalget legge sannsynlighetsovervekt til grunn 

som tilstrekkelig.  Det vil dermed ikke være rom for noen uskyldspresumsjon tilsvarende den som 
finnes i strafferetten.   

Av samme grunn er det naturlig å legge disposisjonsprinsippet til grunn for saksbehandlingen.  Det er 

således partenes påstander og anførsler som danner rammen for saken.  

Det er likevel grunn til å bemerke at partene i saker til behandling i Sanksjonsutvalget og 

Ankeutvalget i liten grad benytter juridisk bistand.  Det er heller ikke ønskelig at slik bistand skal 
være nødvendig.  Saksbehandlingsreglene i Sanksjonsreglementet §§ 6 og 7 stiller i liten grad 

formelle krav til henholdsvis anmeldelser/ tilsvar og anker/ anketilsvar.  Det er eksempelvis ikke 

formelle krav til hvordan kravspåstander eller påstandsgrunnlag skal utformes.  

På denne bakgrunn mener ankeutvalget å stå noe friere i forhold til partenes påstander og 

påstandsgrunnlag enn hva som følger av sivilprosessens disposisjonsprinsipp.  Hvor fritt, må avgjøres 

etter en konkret vurdering.  

Ankeutvalget har videre valgt å tolke Sanksjonsreglementet slik at § 6 også gjelder for Ankeutvalget 

så langt det passer.  Ankeutvalget har vurdert at de har kompetanse til å behandle saken, jf. § 6 nr. 2, 

og vurdert sin habilitet, jf. § 6 nr. 4.  

For øvrig vil ankeutvalget kommentere øvrige prosessuelle forhold der det hører hjemme.  

Ankeutvalgets bemerkninger i ankesaken  

Ankeutvalget har kommet til et annet resultat enn Sanksjonsutvalget.  

Innledningsvis bemerker Ankeutvalget at det ikke synes omtvistet at Hegge omfattes av NIFs lov 

(heretter NIF) § 11-3.  

Slik saken står for Ankeutvalget, er det kun anket over slutning nr. 1 i Sanksjonsutvalgets vedtak.  
Slutningene 2-4 er heller ikke kommentert i anketilsvaret fra STK.  Ankeutvalget mener således at det 

kun har kompetanse til å overprøve Sanksjonsutvalgets slutning nr. 1.  

Spørsmålet til behandling for ankeutvalget er dermed om Rune Hegge utførte de handlinger som 

fremgår av anmeldelsen punkt 1, og om dette i så fall er en overtredelse av ”fellesbestemmelsene 
kapittel 3.11 og NKFs Sanksjonsreglementets § 2 annet ledd bokstav c» slik Sanksjonsutvalget kom 

frem til.  

De overordnede sanksjonsbestemmelser innen Norges Idrettsforbund fremgår av NIF §§ 11-1 og 

112.  Disse lyder:  

§ 11-1. Alminnelige disiplinærforføyninger  

(1) Organisasjonsledd kan tildele dem som omfattes av § 11-3 (1) alminnelige disiplinærforføyninger 
for brudd på idrettens regelverk, vedtak eller alminnelig god oppførsel. […]  

§ 11-2. Sanksjon etter kamp- og konkurranseregler  

(1) Særforbund kan ha egne kamp- og konkurranseregler som gir hjemmel for sanksjoner ved 
overtredelse. […]  

Det fremgår av lovens system at § 11-1 er en generell bestemmelse, mens § 11-2 er en 
særbestemmelse for kamp- og konkurranseforhold.    

Denne sondringen er sentral for den videre behandlingen.  Det er et klart skille mellom på den ene 

siden brudd på det alminnelige regelverk som kan resultere i "alminnelige disiplinærforføyninger”; 
og på den annen side brudd på kamp- og konkurranseregelverk som gir hjemmel for ”sanksjoner”.   
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Norges Kampsportforbund henviser til disse bestemmelsene og opprettholder skillet i særforbundets 
eget regelverk.  Av § 23 i NKFs lov (heretter NKF) fremgår: ”For alminnelige disiplinærforføyninger, 
sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 
og 12, og NKFs sanksjonsreglement. ”  

For begge typer reaksjoner må dermed hjemmelskjeden være intakt; fra NIF § 11-1 eller §11-2 via 

NKF § 23 og til den aktuelle bestemmelse i Sanksjonsreglementet eller Fellesbestemmelsene.  

Ankeutvalget nevner for ordens skyld at NKF § 23 ikke henviser til Fellesbestemmelsene, kun til 

Sanksjonsreglementet.  Dette kan ved første øyekast fremstå ulogisk.  Ankeutvalget mener likevel 

formuleringen er velbegrunnet.  NKF § 23 viser til hvilke prosessuelle regler som kommer til 
anvendelse både for alminnelige disiplinærforføyninger og for sanksjoner.    

Hvis det er tale om en sanksjon – altså et brudd på kamp- og konkurransereglene – er bedømmelsen 

i første rekke knyttet til om en aktuell regel i Fellesbestemmelsene er brutt eller ikke.    

Når en slik sak skal behandles, kommer imidlertid Sanksjonsreglementet til anvendelse. Dette 

fremgår direkte av NKF § 23, Sanksjonsreglementet § 2 nr. 1 og Fellesbestemmelsene pkt. 7.1.   

Dersom det derimot er tale om alminnelige disiplinærforføyninger – altså et brudd på det 
alminnelige regelverk – så kommer ikke reglene i Fellesbestemmelsene til anvendelse.    

Det er derfor avgjørende for den nærmere vurderingen i foreliggende sak om saksforholdet som 

fremgår av anmeldelsen punkt 1 er et brudd på det alminnelige regelverket eller på kamp- og 

konkurranseregelverket.  Ved vurderingen av førstnevnte er det Sanksjonsreglementet, NKF § 23 og 

NIF § 11-1 som kommer til anvendelse.  Ved vurderingen av sistnevnte er det Fellesbestemmelsene, 

Sanksjonsreglementet, NKF § 23 og NIF § 11-2 som kommer til anvendelse.   

Anmeldelsen legger generelt til grunn at det er tale om brudd på begge lovgrunnlag.  Det er ikke 

nærmere spesifisert om dette gjelder for alle fire anmeldte forhold, eller om det for et eller flere av 
de anmeldte forholdene kun er ett av lovgrunnlagene som er aktuelle.  

Av Sanksjonsutvalgets avgjørelse knyttet til forhold nr. 1 siteres følgende:   

”Slik utvalget vurderer det, har innklagede likevel opptrådt uaktsomt i strid med fellesbestemmelser 

kapittel 3. 11 og NKFs Sanksjonsreglementets § 2 annet ledd bokstav c”.  Ankeutvalget tolker dette 

dit hen at Sanksjonsutvalget har vurdert Hegges opptreden både å være i strid med kamp- og 

konkurranseregelverket og de alminnelige regler.  Dette er etter Ankeutvalgets oppfatning feil 

forståelse av regelverket, og vil redegjøres for i det nærmere.  

Fellesbestemmelsene punkt 3.11 lyder:  

”Påviselig usportslig og nedlatende opptreden som oppdages/ varsles både på og utenfor matten 
skal ha en konsekvens.  Slike saker behandles ut ifra gjeldende regelverk (f.eks. at dommer foretar 
utvisning) og sanksjonsreglement.”  

Bestemmelsen er noe uklar.  Bestemmelsen kommer imidlertid kun til anvendelse i 

konkurransesammenheng.  Dette fremgår for det første av at Fellesbestemmelsene etter sin art er 

kamp- og konkurranseregler.  Det fremgår videre av sammenhengen mellom 3.11 og de øvrige 

bestemmelser i kap. 3.   

Det kan videre stilles spørsmål ved om 3.11 kun kommer til anvendelse på utøvere, eller også andre 

fysiske eller juridiske personer.  Ordlyden i 3.11 er taus.  Overskriften til kap. 3 taler derimot om 
”Klubbens og utøverens ansvar…”.  Med unntak av punktene 3.1. og 3.2. – som gjelder klubbenes 

ansvar/ plikter – har de øvrige bestemmelser i 3.11 utøver som det klare rettighets- og pliktsubjekt.    
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Etter Ankeutvalgets oppfatning kommer ikke 3.11 til anvendelse bare for utøvere, men også for 

andre personer tilknyttet klubbene som har en viss nærhet til den enkelte konkurransen.  
Ankeutvalget mener Hegge, i egenskap av hans rolle som hovedtrener for Stjørdal Atletklubb under 

NorgesCup 1, har en slik nærhet at han kan omfattes av bestemmelsen.  

Ankeutvalget må deretter vurdere om Rune Hegges opptreden ved NorgesCup 1 25.2.2017 var å 

karakterisere som ”påviselig usportslig og nedlatende” slik pkt 3.11 krever.  

Dette er en kvalifisert strengere vurderingsnorm enn ”folkeskikk-bestemmelsen” i NIF § 11-1, jf. 
Sanksjonsreglementet § 3 nr. 2 bokstav c.  

Ankeutvalget mener at Sanksjonsutvalget har oversett dette i sin avgjørelse.  Sanksjonsutvalgets 

konklusjon er at ”Utvalget finner under tvil at innklagedes handlemåte, særlig med henblikk på den 

pågående konflikten mellom klubbene, fremstår usportslige og i strid med alminnelig folkeskikk”.  

Ankeutvalget mener dette er en utilstrekkelig vurdering i forhold til et eventuelt brudd på 

Fellesbestemmelsene punkt 3.11, hvor opptreden både skal være påviselig usportslig og påviselig 
nedlatende.  

Selv om STKs fremstilling av faktum i saken skulle legges til grunn – hvilket i seg selv er omtvistet – er  

Ankeutvalget klart av den oppfatning at Hegges opptreden ikke vil rammes av punkt 3.11.  Punkt 

3.11 må være forbeholdt de langt grovere tilfellene.  Dette står også bedre i samsvar med at den 

overordnede hjemmel for brudd på 3.11 er NIF § 11-2, som opererer med langt strengere sanksjoner 
enn brudd på ”folkeskikk-bestemmelsen” i § 11-1.  

Ankeutvalget må dermed ta stilling til om Hegges opptreden skulle være i strid med NIF § 11-1, jf. 

Sanksjonsregelverket § 2 nr. 1, annet ledd og § 3 nr. 2 bokstav c.  

Ankeutvalget legger til grunn som sannsynliggjort at Hegge i forbindelse med konkurransen har hatt 

flere lovlige ærender i sekretariatet, og at han i denne forbindelse har passert gjennom 

matteområdet.  Dette synes heller ikke bestridt av STK.    

Partene strides imidlertid om Hegge hadde noen aktverdig grunn til å befinne seg på matteområdet 

da han ga Aaron Dreier lykkeønskninger.  Ankeutvalget finner at Hegge på generelt grunnlag ikke 
kunne anses som en uvedkommende på matteområdet i den aktuelle situasjonen.  Dette helt 

uavhengig av om han kom fra sekretariatet, eller var på vei inn ved den aktuelle hendelsen.  

Oppholdet i matteområdet anses således ikke for å være ”brudd på alminnelig god oppførsel”, jf. NIF 

§ 11-1.  

Ankeutvalget mener videre at heller ikke lykkeønskningene til Aaron Dreier kan karakteriseres som 

brudd på alminnelig god oppførsel.  Ankeutvalget viser her til de eksempler som nevnes i  

Sanksjonsreglementet § 3 nr. 2 bokstav c i)-iii) vedrørende hvilke ytringer som typisk vil anses å være 
brudd på alminnelig god oppførsel.  Listen i i)-v) er riktignok ikke uttømmende, men gir etter 

Ankeutvalgets syn en god indikasjon på hva slags oppførsel som er uønsket.  En lykkeønskning er ikke 

av en slik karakter.  Også i de tilfeller der en lykkeønskning ikke er ektefølt, eller gis med skjulte 
motiver, ville det være utenfor Ankeutvalgets kompetanse etter NIF § 11-1 å foreta en psykologisk 

kategorisering av graden av ironi eller sarkasme i en slik lykkeønskning og dens virkning på 
fornærmede.  Ankeutvalget er av den oppfatning at en ytring må fremstå upassende med en viss 

grad av objektiv konstaterbarhet for å kunne rammes av NIF § 11-1 jf. Sanksjonsreglementet § 3 nr. 2 

bokstav c.  Hegges ytring oppfyller ikke dette kriterium.  

Ankeutvalget har således kommet til at Rune Hegge må frifinnes for anmeldelsens punkt 1.   

På bakgrunn av ovennevnte har Ankeutvalget enstemmig avsagt følgende Dom:  
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1) Rune Hegge frifinnes.  

  

  

  

  

__________/s/____________      __________/s/____________       __________/s/____________ 

Christian Wadahl Uhlen                    Anne-Marte Vaagan                              Hanne Egeness  

  

  


