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Sanksjonsreglement for Norges Skiskytterforbund 

Vedtatt av styret i Norges Skiskytterforbund 23. august 2017, med hjemmel i NIFs lov § 11-2. 

 

§1 Virkeområde mv. 

 

(1) Dette sanksjonsreglementet gjelder for saker som behandles av sanksjonsutvalget i NSSF.  

Sanksjonsutvalget skal iht. NSSFs lov § 21-3: 

a) Behandle innkomne saker om overtredelse av nasjonalt konkurransereglement og 
NSSFs etiske retningslinjer. 
b) Være ankeinstans for juryavgjørelser ved nasjonale konkurranser, med nasjonale 
konkurranser menes nasjonale renn og øvrige renn jamfør § 1.5.1.1. i det nasjonale 
konkurransereglementet.  
 

(2) Straffesaker etter NIFs lov behandles av NIFs domsutvalg.  

(3) Sanksjonsreglementet gjelder for: 

a) NSSF, NSSFs organisasjonsledd og deres medlemmer.   

b) utøvere som deltar på idrettsarrangement, trening eller annen idrettslig aktivitet 

organisert av NSSF eller NSSFs organisasjonsledd. 

c) utøvere som representerer NSSF eller NSSFs organisasjonsledd på konkurranser 

eller organisert trening.  

d) trenere, lagleder, leder, teknisk delegert, funksjonær, helsepersonell eller annen 

person som i sammenheng med idrettsaktivitet bistår NSSF eller NSSFs 

organisasjonsledd eller på annen måte deltar i den idrettslige aktivitet.  

e) person som har forpliktet seg til å følge NSSFs eller NSSFs organisasjonsledds 

regler eller vedtak, herunder konkurransereglene, sanksjonsreglementet eller 

Idrettens barneidrettsbestemmelser.   

§ 2 Rett til å anmelde og anke til sanksjonsutvalget 

(1) Enkeltmedlem eller org. ledd knyttet til NSSF kan anmelde overtredelser jf. § 1 (1) bokstav 

a). 

(2) Enkeltmedlem eller org. ledd knyttet til NSSF som er omfattet av en avgjørelse truffet av 

rennjuryen, kan påanke avgjørelsen til Sanksjonsutvalget. Jf. § 1 (1) bokstav b). 

(3) Når Sanksjonsutvalget finner grunn til det, kan utvalget selv ta opp forhold til behandling.  

§ 3 Sanksjonerbare overtredelser 

(1) Sanksjon etter dette reglement kan ilegges dersom en person eller organisasjonsledd, jf. § 1 

(3):  

a) bryter NSSFs eller NSSFs organisasjonsledds regler eller vedtak, herunder NSSFs 

vedtatte konkurransereglement og NSSFs etiske retningslinjer. 
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b) bryter Idrettens barneidrettsbestemmelser  

c) ikke håndhever eller respekterer avgjørelser avsagt med hjemmel i dette 

reglementet. 

d) opptrer uredelig eller uhøvisk eller i strid med alminnelig god oppførsel 

e) arrangerer eller deltar i arrangement eller organisert trening med utelukket, 

suspendert eller ekskludert organisasjonsledd eller medlem av organisasjonsledd 

tilsluttet NSSF. 

 

f) eller på annen måte opptrer slik at det klart kan skade idrettsarbeidet eller idrettens 

anseelse.  

 

§ 4 Skyld, forsøk og medvirkning 

 

(1) For at sanksjoner skal kunne ilegges må det foreligge forsett eller uaktsomhet. 

(2) Medvirkning rammes.  

(3) Forsøk likestilles med fullbyrdet forgåelse, dog slik at forsøk kan sanksjoneres mildere. 

 

§ 5 Sanksjoner  

Sanksjoner som kan anvendes er: 

(a) Irettesettelse 

(b) Bot oppad begrenset til kr 5000,- pr person og kr 25 000,- pr org. ledd 

(c) Tap av plassering/resultat/sammenlagtpoeng.  

(d) Utelukkelse jf. NIFs lov §11-7 bokstav e) på inntil tre måneder fra deltakelse i et 

bestemt tidsrom eller et bestemt antall konkurranser. Utelukkelsen kan begrenses til 

deltakelse i konkurranser. Utelukkelse kan besluttes slik at den helt eller delvis sones i 

terminfestet konkurransesesong. 

 

§ 6 Frist for anmeldelse 

Anmeldelsen må sendes skriftlig til Sanksjonsutvalget innen 14 dager etter at den berørte ble 

eller burde ha blitt kjent med forholdet. En anmeldelse som er fremsatt etter at fristen er 

utløpt, skal avvises med mindre Sanksjonsutvalget finner at oversittelsen ikke bør legges den 

anmeldende part til last eller det av særlige grunner finnes rimelig at anmeldelsen likevel blir 

behandlet.  
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§ 7 Frist for anke 

En anke over rennjuryens avgjørelse må sendes skriftlig til Sanksjonsutvalget innen 14 dager 

etter at den berørte ble eller burde ha blitt kjent med avgjørelsen fra rennjuryen. En anke som 

er fremsatt etter at fristen er utløpt, skal avvises med mindre Sanksjonsutvalget finner at 

oversittelsen ikke bør legges den ankende part til last eller det av særlige grunner finnes 

rimelig at anken likevel blir behandlet.  

§ 8 Avvisning av anmeldelser 

Sanksjonsutvalget kan avvise en anmeldelse i følgende tilfeller:  

(1) Der det åpenbart at det ikke foreligger noe sanksjonerbart forhold 

(2) Der det påståtte sanksjonerbare forholdet er av en helt uvesentlig karakter 

(3) Der den er fremsatt av andre enn den som er anmeldelsesberettiget etter kapittel 5 i dette 

reglement.  

§ 9 Saksbehandling  

(1) Når sanksjonsutvalget har mottatt en anmeldelse/anke skal den sendes snarest mulig til 

den/de saken gjelder, som gis en svarfrist på minst 21 dager til å komme med sine 

bemerkninger til anmeldelsen/anken. Vedkommende skal ved utsendelsen gjøres 

oppmerksom på at saken kan bli avgjort på grunnlag av anmeldelsen/anken dersom svar ikke 

gis innen den fastsatte fristen. 

(2) Enhver sak skal undergis en forsvarlig behandling, og avgjøres så raskt som mulig. Enhver 

part har rett til å kreve muntlig forhandling med mindre Sanksjonsutvalget enstemmig finner 

at dette ikke er nødvendig. Bare de bevis som foreligger i saken og som begge parter er gjort 

kjent med, kan legges til grunn for avgjørelsen. Enhver rimelig tvil skal komme den saken 

gjelder til gode. 

(3) Ingen i Sanksjonsutvalget kan være med på forberedelsen av saken eller avgjørelsen 

dersom det foreligger særlige grunner som er egnet til å svekke tilliten til dennes habilitet. 

(4) Avgjørelser skal begrunnes. 

(5) Melding om avgjørelse og begrunnelsen for denne skal sendes partene. Samtidig skal 

underretning gis om at avgjørelsen er endelig og ikke kan påankes.  

(6) Sanksjonen trer i kraft fra den dato Sanksjonsutvalget fattet avgjørelsen, med mindre 

sanksjonsutvalget bestemmer noe annet  

 

 


