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Norges Kampsportforbunds Ankeutvalg  

Anke i sak:  170616  

Ankende part:  Egersund Kyokushin Karate Klubb (998.301.599) v/ styrets leder 

Anke over: Norges Kampsportforbunds Sanksjonsutvalgs vedtak av 31.8.2017 

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

Ankeutvalget: Christian Wadahl Uhlen, Morten Ørke Larsen og Anne-Marte Vaagan. 

Dato:    20. oktober 2017  

Ankemotpart: xxxxx xxxxxx 

Sakens bakgrunn 

Egersund Kyokushin Karate Klubb (heretter EKK) innga 15.6.2017 anmeldelse av xxxxx xxxxx 

(heretter xxxxx) til Norges Kampsportforbunds Sanksjonsutvalg (heretter Sanksjonsutvalget) for 

overtredelse av NIFs lov § 11-1.  

Overtredelsen var knyttet til angivelig respektløs behandling fra xxxxx side av en xxxxx xxxxx under 

Bryne Open 13.5.2017.  xxxxx var sjefsdommer og xxxxx dommeraspirant ved det aktuelle stevnet.  

Sakens tvistepunkt er om xxxxx skjelte ut xxxxx i strid med alminnelig god oppførsel i forbindelse 

med nevnte stevne.   

xxxxx innga tilsvar til anmeldelsen den 23.6.2017. 

Sanksjonsutvalget traff 31.8.2017 slikt vedtak:  

”1) xxxxx xxxxxx 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.”  

Den 7.9.2017 anket EKK rettidig over vedtaket.  Anken gjaldt bevisbedømmelsen.el

Anken ble oversendt xxxxx 14.9.2017.  xxxxx innga rettidig anketilsvar 18. og 19.9.2017.  xxxxx krav 
var prinsipalt avvisning på grunn av prosessmangler, subsidiært at anken ble forkastet.t.  

Saken er på denne bakgrunn tatt opp til avgjørelse. 

Den ankende parts anførsler EKK 

har i hovedtrekk anført:   

Sanksjonsutvalget har lagt feil faktum til grunn.  Det var ikke enighet mellom partene om hva som 

ble sagt mellom xxxxx og xxxxx, og måten dette ble kommunisert på.  Sanksjonsutvalget har på 

denne bakgrunn tatt feil når de uttaler at det var ”enighet om at Innklagede har uttalt seg til Klager 

på den måten som er gjengitt i klagen og tilsvaret”..  
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Sanksjonsutvalget har ikke foretatt tilstrekkelig og nødvendig saksbehandling ved at faktum ikke er 

søkt avklart ved tredjepartsuttalelser.   

Ankemotpartens anførsler  

xxxxx har i hovedtrekk anført:  

Prinsipalt: Saken må avvises da det ikke foreligger indikasjon på at anken er behandlet i EKK sitt 

styre, men at det er xxxxx xxxxx personlig som har anket..   

Subsidiært: Sanksjonsutvalgets avgjørelse er korrekt, og anken må 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.  Når det 

gjelder de nærmere regler om saksbehandlingsmåten for ankesaker, viser Ankeutvalget til sine 

uttalelser om dette i sak 170317.  

Ankeutvalget har herunder tolket 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.  

Ankeutvalgets bemerkninger i ankesaken 

Sakens prosessuelle sider  

Ankeutvalget må først ta stilling til om ankesaken kan behandles på prosessuelt grunnlag. 

EKK anmeldte opprinnelig saken 15.6.2017.  xxxxx xxxxx er oppgitt som kontaktperson og har 

signert på anmeldelsesskjema.  I følge Enhetsregisteret er det daglig leder alene og styrets leder 

alene som har signaturrett i EKK.  xxxxx er daglig leder og styreleder i EKK.  Vedlagt anmeldelsen lå 

imidlertid signert protokoll fra EKK av 15.6.2017 (Vedlegg 4 til anmeldelsen).  Under Sak 3 fremgår 

følgende styrevedtak: ”Styret besluttet enstemmig å rapportere saken til  Kampsportforbundet for 

videre behandling, og Kjell Tore Vinningland representerer styret i saken  [...]”..  

Ankeutvalget finner det på denne bakgrunn utvilsomt at xxxxx har styrets fullmakt til anmeldelse av 

saken og til en eventuell ankebehandling i NKF-systemet.  

Det er således ingen prosessmangel at Ankeskjema kun er signert av xxxxx. 

Ankesaken kan således fremmes til behandling.  

Sakens materielle sider 

Ankeutvalget har kommet til at Sanksjonsutvalgets avgjørelse må oppheves og sendes tilbake til ny 

behandling..   

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

(heretter NIF) § 11-3, og at han således kan tildeles disiplinærforføyning etter NIF § 11-1.  
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1) Sanksjonsutvalgets avgjørelse i sak 170616 oppheves.

2) Sanksjonsutvalget pålegges å innhente uttalelser fra dommere som deltok på

dommermøtet 13.5.2017 om sakens faktum.

3) Saken undergis ny behandling av Sanksjonsutvalget.

__________/s/____________ __________/s/____________ __________/s/____________ 
Christian Wadahl Uhlen             Anne-Marte Vaagan                  Morten Ørke Larsen 

Ankeutvalget må således ta stilling til om Ergas opptreden skulle være i strid med ”alminnelig god 

oppførsel”, jf. NIF § 11-1, jf. Sanksjonsregelverket § 2 nr. 1, annet ledd og § 3 nr. 2 bokstav c.  

Ankeutvalget mener Sanksjonsutvalget tar feil når de under punkt II første avsnitt uttaler at ”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”..   

Av xxxxx tilsvar av 23.6.2017 fremgår følgende: ”Undertegnede kjenner meg ikke igjen i anmeldelsen 
eller beskrivelsen av hendelsen som der er gitt…” (Ankeutvalgets utheving).  

I EKK sitt ankeskriv fremgår det videre at ”vår anmeldelse og xxxxx xxxxx sitt tilsvar har betydelig 
ulike oppfatninger om hendelsesforløpet”..  

Ankeutvalget mener dermed det ikke er grunnlag for Sanksjonsutvalgets konklusjon om 
sammenfallende beskrivelse.e.  

I en sak der det avgjørende er å vurdere xxxxx oppførsel knyttet til en helt konkret situasjon, må det 

være avgjørende for Sanksjonsutvalget å treffe sin avgjørelse på grunnlag av et tilstrekkelig og 

forsvarlig faktagrunnlag.  Dette fremgår også av Sanksjonsreglementet § 6 nr. 3 annet punktum.  

I denne konkrete saken gjelder det anmeldte forholdet en hendelse som fant sted i påhør av et helt 

dommerkollegium.  Dommerne er navngitt i stevnerapporten som er vedlagt xxxxx tilsvar av 

23.6.2017.  Ankeutvalget mener at det i denne konkrete saken der partene har et så ulikt syn på 

faktum må innhentes tilleggsinformasjon, i særdeleshet når faktum er så avgjørende for 

bedømmelsen av forholdet.  Om det skal påligge partene å innhente slik informasjon eller om 

Sanksjonsutvalget selv skal innhente informasjonen, må avgjøres konkret.  I den aktuelle saken 

fremstår det imidlertid som innenfor Sanksjonsutvalgets plikter etter Sanksjonsreglementet § 6 nr. 3 

annet punktum å tilskrive dommerkollegiet for en uhildet beskrivelse av hendelsen før forholdet til 

alminnelig god oppførsel ble vurdert.t. 

Sanksjonsutvalget har således begått en saksbehandlingsfeil ved ikke å få faktum bedre belyst før 

det traff sin avgjørelse.e. 

Ankeutvalget har kommet til at Sanksjonsutvalgets avgjørelse oppheves og sendes tilbake til 

Sanksjonsutvalget for ny avgjørelse.    

På bakgrunn av ovennevnte har Ankeutvalget enstemmig avsagt følgende Dom: 




