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Bakgrunn 

I finalen i Norgesmesterskapet (NM) i karate (klassen XXX) 16. mars 2019 m(l)ttes XXX 

XXX (Stavanger Karateklubb) og XXX XXX (Mizuchi Karateklubb). XXX vant kampen 

X-X. Under oppgj(l)ret ble XXX tildelt seks straffer (hvorav tre av dem omfattet kategori 

1) og stevnelegen ble tilkalt to ganger. 

Umiddelbart etter kampen gikk XXXs mor, XXX  XXX, bort til kampomradet og rettet ytringer 

mot XXX XXX knyttet til hennes gjennomf(l)ring av kampen. 

Styret i Stavanger Karateklubb mener XXX XXXs opptreden i etterkant av kampen er 

usportslig og at hun ma straffes i henhold til NKFs fellesbestemmelser punkt 3.11. XXX 

XXX bestrider at hun kan straffes for sin opptreden. 

Prosessuelt 

Styret i Stavanger Karateklubb sendte inn anmeldelse til NKF 25.07.2019 og XXX 

XXX sendte inn tilsvar 09.10.2019. Partene har deretter sendt inn hvert sitt 

prosesskriv av henholdsvis 16.10.2019 og 22.10.2019. 

lngen av partene har krevet muntlig forhandling og saken behandles 

skriftlig. Sanksjonsutvalget har vurdert sin eventuelle inhabilitet og funnet at sa ikke 

foreligger. 

Stavanger Karateklubb har i korte trekk anf@rt: 

Under NM, etter XXX XXX finalekamp mot XXX XXX, Mizuchi Karateklubb, kom XXX 

mor, XXX XXX bort til XXX og XXX XXX i kampomradet for deretter a anklage 

og forncErme XXX. Slik oppf(l)rsel er usportslig og bekymringsverdig. 

Finalekampen hadde vcErt t(l)ff, men sportslig og innenfor gjeldende regler og ble vunnet av 

XXX. Umiddelbart etter kampen henvendte XXX XXX seg til XXX og anklaget henne for 

bevisst a skade sine motstandere. Hun pasto ogsa at hun aktivt ville motarbeide deltagelse 

pa en planlagt treningssamling som arrangeres av XXX og XXX. I ettertid har vi fatt h(l)re 

at hun faktisk har ringt rundt til flere klubber for a frarade deltagelse pa 

denne treningssamlingen XXX XXX.

Dette er et klart brudd pa fellesbestemmelsene pkt. 3.11: 

3.11 Paviselig usportslig og nedlatende opptreden som oppdages/varsles bade pa og utenfor 

matten skat ha en konsekvens. Stike saker behandles utifra gjeldende regelverk (f.eks. at 

dommer foretar utvisning) og sanksjonsreglement. 
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Etter at det ble avklart at  XXX ikke var medlem av en klubb tilsluttet NKF under NM 16. mars 

2019 har Stavanger Karateklubb anf(l)rt at: 

Det er XXX XXX adferd i forhold til den rollen hun hadde pa stevnet (formell eller ikke) som 

er klanderverdig og ikke i samsvar med regelverket. Hun hadde pa seg en overtrekksdrakt fra 

Mizuchi og oppholdt seg pa matteomradet (indre bane). Det kan helt klart oppfattes som om 

hun opptrer pa vegne av Mizuchi i en eller annen rolle og i alle fall opptrer i rollen som 

coach for sin datter. Da ma det forventes at hennes atferd er i trad med 

Kampsportforbundets regler og brudd pa disse kan medf(l)re straff. Om hun er medlem i 

Mizuchi eller ei vedkommer ikke saken. 

XXX XXX  har i korte trekk anf0rt:

XXX XXX var ikke medlem av Mizuchi Karateklubb eller noen annen karateklubb da NM ble 

avhold 16. mars 2019. 

Hendelsen som ledet til begja2ring om patale fant sted l(l)rdag 16. mars 2019 under 

Norgesmesterskapet (NM) i karate. XXX XXXs datter, XXX XXX gikk finalekampen 

i klassen senior kvinner -XX kg mot XXX XXX. 

En ut(l)ver kan ilegges straff for forbudte hand linger. De forbudte handlingene kan deles inn i 

to kategorier. Etter kategori 1 kan en ut(l)ver straffes for teknikker som utf0res med 

overdreven kraft i forhold til angrepsomradet og teknikker som ber(l)rer strupen. Etter kategori 

2 kan en ut(l)ver straffes for andre forseelser, som for eksempel spill eller overdrivelse av en 

ska de, ikke adlyde ordre fra dommeren, uh(l)flig oppf(l)rsel mot dommere eller annen brudd pa 

etikette. 

Til sammen ble XXX ilagt 6 straffer under kampen, blant annet for for hard kontakt. Hun ble 

id(l)mt 3 straffer for brudd pa reglene i kategori 1 og 3 straffer for brudd pa reglene i kategori 

2. Dette er det maksimale antallet straffer en ut(l)ver kan ha f(l)r ut(l)veren utvises. Om XXX 
hadde utfort en ytterligere ulovlig handling under kampen, hadde hun blitt utvist. Videre 

ble lege tilkalt to ganger under kampen for a yte helsehjelp til XXX da hun blant annet 

bl0dde neseblod.

Finalekampen mellom XXX og XXX ble avgjort ved dommeravgj(l)relse da ingen av 

ut(l)verne scoret poeng under kampen. Dommeravgj(l)relsen gikk i fav(l)r av XXX, og hun 

vant dermed kampen. 

Etter finalekampen gikk XXX XXX bort til XXX. XXX satt sammen med sin lagvenninne XXX 

XXX inne i hallen. XXX ytret overfor XXX at XXX ikke kunne anses a va2re et godt forbilde 

for karatejenter i Norge siden hun gar kamper pa en slik mate at motstanderne hennes 

risikerer a padra seg skader. Dette ma ses i 
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lys av at XXX begikk et maksimalt antall regelovertredelser i kampen mot XXX, samt at XXX 

to ganger hadde behov for helsehjelp under kampen grunnet gjentakende 

regelovertredelser fra XXX Det var scerlig XXX for harde slag mot hodet XXX reagerte pa. 

Videre ytret XXX at hun ikke ville anbefale at noen jenter skulle melde seg pa XXXs og XXX 

treningscamp, «XXX». 

XXX XXX har videre anf0rt at det i alminnelighet kan stilles en strengere aktsomhetsnorm for 

en coach enn for en forelder. Dersom dommeren skulle komme til at innklagede var a anse 

som coach, er det uansett klart at innklagede ikke har overtradt noe straffebud. Hva hun 

hadde pa seg under Norgesmesterskapet, er derfor av underordnet betydning. 

Det er uansett utvilsomt at XXX kjenner til innklagede svcErt godt siden de har vcErt i 

samme karatemilj0 i mange ar. Det er helt vanlig praksis at foreldre har pa seg 

overtrekksdrakt for a st0tte opp om og reklamere for klubben til sine barn. Det er ogsa helt 

vanlig at foreldre har pa seg overtrekksdrakt for a kunne bevege seg pa matteomradene for 

a hjelpe til med praktiske gj0remal for bade barna og andre i klubben. Dette er helt 

alminnelig allmennkunnskap i karatemilj0et og som alle kjenner til. Det var apenbart for XXX 

at XXX ogsa under dette Norgesmesterskapet hadde pa seg en overtrekksdrakt for a hjelpe 

og st0tte hennes egen datter. 

At det kan oppfattes for utenforstaende som om innklagede var coach siden hun hadde pa 

seg en overtrekksdrakt, er heller ikke av avgj0rende betydning. Hva som er avgj0rende i 

saken, er om innklagedes handlemate under Norgesmesterskapet var i strid med 

Kampsportforbundets regler. Som redegjort for i tilsvaret, har ikke klager lagt frem 

beviser som underbygger at innklagedes handlinger faktisk har vcErt lovstridige. Det kan 

stilles sp0rsmal ved at klager ma forsvare seg mot pastander hvor bevisf0rselen fra klager 

er helt fravcerende i saken. 

XXX XXX mener at hun ikke kan sanksjoneres fordi NIFs lov § 11-3 og NKFs 

sanksjonsreglement kun kommer til anvendelse overfor personer som er medlem av en 

klubb tilsluttet NKF. I tillegg har hun anf0rt at NKFs Fellesbestemmelser, herunder pkt. 

3.11 i Fellesbestemmelsene, ikke gjelder under NM, jf., Fellesbestemmelsenes pkt. 1.2. Enn 

videre har hun anfort (subsidicErt) at hun ikke har handlet i strid med pkt. 3.11 

i NKFs Fellesbestemmelser, idet hennes opptreden overfor XXX ikke kan anses a vcEre 

«paviselig usportslig og nedlatende». 

Etter dette har XXX XXX nedlagt folgende pastand: 

1. Saken avvises.

2. Begjcering om patale tas ikke til f0lge. XXX blir dermed a frifinne.

3. Partene bcerer sine egne saksomkostninger.
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Sanksjonsutvalgets vurderinger av saken: 

XXX XXX var ikke medlem av noen klubb tilsluttet NKF da hennes datter gikk den aktuelle 

finalekampen mot XXX 16. mars d.a. Den rettslige problemstillingen blir derfor om XXX XXX  

omfattes av NKFs sanksjonsreglement eller NKFs Fellesbestemmelser. Dersom hun ikke gj(llr 

det, kan ikke Sanksjonsutvalget realitetsbehandle saken og den ma f(lllgelig avvises. 

Sanksjonsreglementet er rettslig forankret NIFs lov §§ 11-1 og 11-2, 

jf. sanksjonsreglementets § 2, og Sanksjonsutvalget skal behandle saker som omfattes av 

disse bestemmelsene, jf. sanksjonsreglementets § 2 (2). Av sanksjonsreglementets § 2 (4) 

fremgar det videre at hele NIFs lov kapittel 11 om straff ogsa kommer til 

anvendelse nar sanksjonsreglementet skal fortolkes. 

Av NIFs lov § 11-3 fremgar virkeomrade for NIFs straffebestemmelser, hvilket ogsa er 

virkeomrade for NKFs sanksjonsreglement, jf. sanksjonsreglementets § 2. Av NIFs lov § 11-3 

fremgar f(lllgende: 
(1) Straffebestemmelsene gjelder for:

a) organisasjonsledd og med/em av idretts/ag,

b) ut¢ver som de/tar pa idrettsarrangement, trening el/er annen idrettslig aktivitet

organisert av et organisasjonsledd innen NIF,

c) ut¢ver som representerer organisasjonsledd pa konkurranser el/er organisert

trening,

d) trener, leder, funksjoncEr, helsepersone/1 el/er annen person som i sammenheng

med idrettsaktivitet bistar ut¢ver el/er organisasjonsledd, el/er pa annen mate

de/tar i den idrettslige aktivitet,

e) ut¢ver el/er annen person som overfor organisasjonsledd har forpliktet seg ti/ a

f¢/ge straffebestemmelsene.

NIFs lov er en foreningslov som i f(llrste rekke gjelder for idrettens organisasjonsledd og 

medlemmer av idrettslag, jf. bokstav a) over. Nar man blir medlem av et idrettslag aksepterer 

man idrettslagets vedtekter, og herunder underkaster seg den organiserte idrettens 

selvd¢mme, jf. ogsa NIFs lov § 1-4. Den materielle kompetansen idrettsorganisasjonene har 

til a ilegge en sanksjon, beror pa den enkeltes privatautonomi - han eller hun har frivillig 

sluttet seg til en organisasjon med vedtektsfestet kompetanse til ogsa a sanksjonere 

regelbrudd. ldrettens selvd(llmmeordning hviler saledes pa et kontraktsmessig rettsgrunnlag 

knyttet til den enkeltes medlemskap i idrettslaget. 
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NIFs lov § 11-3 apner imidlertid for at ogsa «ikke-medlemmer» i enkelte tilfeller kan 

sanksjoneres, jf. bokstavene b}, c}, d) og e). Den rettslige argumentasjonen bak dette er at 

ut(l)vere, trenere og andre personer som omfattes av bestemmelsene, anses a ha akseptert 

NIFs selvd¢mme gjennom pamelding og deltakelse i det aktuelle arrangementet. Om en slik 

aksept faktisk foreligger, vii bero pa en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. 

Stavanger Karateklubb har anf0rt at XXX XXX opptradte pa vegne av Mizuchi og/eller som 

trener for sin datter, XXX, all den tid hun oppholdt seg pa indre bane og hadde pa seg 

en overtrekksdrakt fra Mizuchi. 

Sp0rsmalet blir dermed om XXX XXX omfattes av NIFs lov § 11-3 bokstav d) som lyder: 

«trener, leder, funksjoncI:r, helsepersone/1 el/er annen person som i sammenheng 

med idrettsaktivitet bistar ut¢ver el/er organisasjonsledd, el/er pa annen mate 

de/tar i den idrettslige aktivitet» 

NIFs lov § 11-3 bokstav d) ble vedtatt pa ldrettstinget i 2015, og det er lite rettskilder knyttet 

til bestemmelsen. Bestemmelsen avl¢ste den tidligere NIFs lov § 11-3 (2) - som fremgar av 

NIFs lovhefte fra 2013 - og som hadde f¢Igende ordlyd: 

«Dersom de/taker i st(lJtteapparat (trener, lagleder, medisinsk persone/1) ikke er 

med/em av et idrettslag tilsluttet NIF, plikte organisasjonsleddet a innga avtale med 

slike personer som sikrer at vedkommende vii akseptere bestemmelsene i kapittel som 

gje/dende for seg. »

Fra begrunnelsen til lovendringen av§ 11-3 i 2015 hitsettes: 

«Ti/ 1. Jedd bokstav d: ldretten vii ha behov for a kunne sanksjonere personer som bistar 

ut¢vere, uten samtidig a vcI:re med/em av et idrettslag. Typisk vii det kunne gjelde en 

trener som har brutt N/Fs /av og der det er ¢nske!ig a hindre at vedkommende patar 

seg nye treneroppdrag. Personer som har en tilknytning ti! idrettsaktivitet gjennom a

fungere som trener, idrettsleder, funksjoncI:r el/er helsepersone/1 vii som hovedregel 

vcI:re underlagt straffebestemmelsene. Om tilknytningen er tilstrekkelig ncI:r avhenger 

av en konkret helhetsvurdering. Relevante momenter vii for eksempel vcI:re om 

vedkommende ut(lJver en funksjon som reguleres av kamp- og konkurranseregler, om 

vedkommende er def av et st(lJtteapparat oppnevnt av organisasjonsledd, om 

vedkommende er akkreditert ti/ a delta som med/em av st(lJtteapparat i internasjonal 

konkurranse.» 

Etter Sanksjonsutvalgets oppfatning taler bade tidligere ordlyd i NIFs lov § 11-3 (2) og den 

navcErende ordlyden i NIFs lov § 11-3 bokstav d), sammenholdt med begrunnelsen for 

lovendringen av § 11-3 i 2015, for at bestemmelsen(e) er rettet mot ut¢vers og/eller 

organisasjonsleddets engasjerte eller ansatte personer i st¢tteapparatet. 
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Slik saken er opplyst !egger Sanksjonsutvalget til grunn at XXX XXX ikke deltok som trener 

eller var en del av sin datters eller klubbens st¢tteapparat i finalekampen 16. mars d.a. 

Sanksjonsutvalget !egger videre til grunn at XXX XXX heller ikke hadde andre formelle 

oppgaver pa vegne av XXX eller klubben. At hun hadde pa seg en overtrekksdrakt fra 

Mizuchi endrer ikke dette. Videre er Sanksjonsutvalget av den oppfatning at XXX XXX  

bistand til datteren under arrangementet fremstar a vcere en naturlig st¢ttefunksjon som 

folge av et familieforhold, og ikke en bistand av en slik art som omfattes av bestemmelsen. 

Etter Sanksjonsutvalgets oppfatning vii det representere en betydelig utvidelse av lovens 

virkeomrade dersom et slikt tilfelle som det foreliggende skulle omfattes av den aktuelle 

bestemmelsen. Etter Sanksjonsutvalgets mening b¢r det tvert imot utvises varsomhet med a 

sanksjonere personer som ikke er medlem av et idrettslag dersom det ikke foreligger et 

eksplisitt samtykke fra vedkommende, til tross for at NIFs lov § 11-3 bokstav b}, c}, d) og e) gir 

adgang til dette. 

Sanksjonsutvalget har etter dette kommet til at XXX XXX ikke opptradte pa vegne av 

Mizuchi og/eller som trener for - eller pa annen mate bisto - sin datter pa en slik mate at 

NIFs lov § 11-3 bokstav d) kommer til anvendelse. 

Under enhver omstendighet er Sanksjonsutvalget av den oppfatning at XXX XXX heller ikke 

kan anses a ha akseptert NIFs selvd¢mmeordning ved a delta pa det aktuelle stevnet. 

Det patalte forholdet kan derfor ikke realitetsbehandles av Sanksjonsutvalget og saken 

avvises. 

AvgjQSrelse: 

Saken avvises. 

Denne avgj¢relsen kan ankes inn til NKFs Ankeutvalg. Anken ma fremsettes skriftlig og senest 

innen 14 dager etter at vedkommende part ble gjort kjent med avgj¢relsen fra 

Sanksjonsutvalget. Anken skal sendes til Sanksjonsutvalget. 
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