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Med begrepet sanksjoner menes i dette reglement disiplinerende tiltak og reaksjoner.  
Med protest menes innsigelser  
Med begjæring menes anmodning  
Med anke menes i dette reglement klage  
Med overprøving menes i dette reglement å få en ny vurdering/behandling av saken  

Kapittel 1 – generelle bestemmelser  

§1-1 Virkeområde  
(1) Dette sanksjonsreglementet gjelder ved overtredelse av NDs og de respektive gren-seksjonenes vedtatte konkurransereglement, 
forbundets ”Bestemmelser for konkurransearrangører”, ”Bestemmelser og etiske retningslinjer for dommere i Norges Danseforbund” og 
Idrettens barnerettigheter – bestemmelser om barneidrett (NIFs barneidrettsbestemmelser). Sanksjonsreglementet er gitt med hjemmel 
i NIFs lov § 11-2.  
(2) For behandling av straffesaker gjelder NIFs lov § 11-11 og behandles av NIFs domsutvalg.  
 

§ 1-2 Forholdet til NIFs dopingbestemmelser 
Overtredelser av bestemmelser om doping, jf. NIFs lov kapittel 12, behandles ikke etter dette reglement.  

 

§1-3 Virkeområde for sanksjonsbestemmelsene  
(1) Sanksjonsbestemmelsene gjelder for  

a)  NDs regioner, medlemsklubber og medlem av idrettslag,  

b)  utøver som deltar på idrettsarrangement, trening eller annen idrettslig aktivitet organisert av ND, NDs regioner eller en 

medlemsklubb i ND,  

c)  utøver som representerer ND, NDs regioner eller medlems- klubber på konkurranser eller organisert trening,  

d)   trener, leder, dommer, funksjonær, helsepersonell eller annen person som i sammenheng med idrettsaktivitet bistår utøver eller 

ND, NDs regioner eller    medlemsklubber, eller på annen måte deltar i den idrettslige aktivitet,  

e)  utøver eller annen person som overfor ND, NDs regioner eller medlemsklubber har forpliktet seg til å følge 

sanksjonsbestemmelsene.  

 

(3) En klubb kan ilegges sanksjoner for overtredelser begått av sine tilhengere i tilknytning til konkurranse klubben/danseren/utøveren deltar i.  



 

(4) Sanksjonsbestemmelsene får anvendelse på regelbrudd begått i Norge og utlandet. 

 
Kapittel 2 – Vilkår for at sanksjoner kan ilegges  

§ 2-1 Sanksjonerbare overtredelser  
 

(1) Sanksjon etter dette reglement kan ilegges, dersom en person, en region eller klubb, jf. § 1-3: bryter NDs og de respektive grenseksjonenes 

vedtatte konkurransereglement og dommerreglement, forbundets ”Bestemmelser for konkurransearrangører” og ”Bestemmelser og etiske 

retningslinjer for dommere i Norges Danseforbund”, Idrettens barnerettigheter – bestemmelser om barneidrett (NIFs barneidrettsbestemmelser), 

eller unnlater å etterkomme avgjørelser avsagt med hjemmel i dette sanksjonsreglementet.  

 

(2) I tillegg kan følgende forhold sanksjoneres etter dette reglementet:  

a)  Upassende oppførsel mot utøvere, dommere, trenere, publikum eller andre. Det samme gjelder opptreden i anledning konkurranse 

eller trening som kan skade dansesporten eller dansesportens anseelse.  

b) Arrangement av eller deltakelse i konkurranse eller organisert trening med diskvalifisert eller ekskludert klubb eller klubbmedlem 

i ND.  

c)  Unnlatelse av umiddelbar bortvisning fra konkurranse eller trening av person som bærer eller viser flagg, banner, eller annet med 

tekst eller symbol som er egnet til å true, fornærme eller håne en person på grunnlag av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, 

hudfarge, språk, religion, livssyn eller seksuell legning.  

d)  Utestengelse uten saklig grunn fra konkurranse, trening eller annen danse-/drillaktivitet eller annen usakelig forskjellsbehandling 

innen sporten av person på grunnlag av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion, livssyn eller seksuell 

legning.  

 

(3) Sanksjoner etter dette sanksjonsreglementet må ikke tildeles uten at saken er undergitt en forsvarlig saksbehandling, jf. kapittel 8 i dette 

reglement, hensett til overtredelsens art og alvorlighet, graden av skyld og sanksjonenes strenghet. Følger av NIFs lov §11-2  

 

§2-2 Skyld  
(1) For at sanksjoner skal kunne ilegges må det foreligge forsett eller uaktsomhet.  



 

(2) For at sanksjoner skal kunne ilegges en klubb må en som har handlet på vegne av klubben ha utvist slik skyld som nevnt i punkt 1. Det stilles 

likevel ingen krav til skyld hos klubb der det er tale om å ilegge sanksjoner for overtredelser begått av publikum, jfr. § 1-3 (2). Manglende 

kjennskap til idrettens regelverk eller bestemmelser gitt i medhold av dette, er ikke sanksjonsbefriende eller sanksjonsnedsettende.  

 

§2-3 Forsøk. Medvirkning 
(1) Forsøk likestilles med fullbyrdet forgåelse, dog slik at forsøk kan sanksjoneres mildere  

 

(2) Medvirkning rammes med mindre det motsatte er bestemt.  

 

Kapittel 3 – Sanksjoner som kan ilegges  

§3-1 Sanksjoner som kan anvendes er:  
(1) Irettesettelse  

 

(2) Bot oppad begrenset til kr. 5 000 pr person og 25 000 pr klubb  

 

(3) Tap av plassering/resultat/poeng  

 

(4) Utelukkelse jfr. NIFs lov § 11-7 bokstav e) fra deltakelse i et bestemt tidsrom eller et bestemt antall konkurranser/konkurranser. Utelukkelse 

kan besluttes slik at den helt eller delvis sones i terminfestet konkurransesesong.  

 

§3-2 Valget av sanksjon  
Sanksjoner som kan anvendes under konkurranse er: 
(1) Gult kort: Irettesettelse.  
(2) Rødt kort: Sanksjon ihht § 3-1.  
(3) Ved tre gule kort gis et rødt.  
 



Kapittel 4 - Avgjørelsesmyndighet  
§4-1. Hoveddommer er den ansvarlige personen på alle konkurranser i ND regi. Hoveddommer skal kontaktes, eller informeres dersom 

noe upassende inntreffer under konkurransen. Gult kort kan gis av hoveddommer alene. Rødt kort gis av jury, som også bestemmer 
sanksjonen. Juryen består av hoveddommer (bør ikke være fra arrangørklubben), konkurranseleder og representant fra ND (krets, 
region, hovedstyret, admin). Dersom hoveddommer selv er vitne til regelbruddet kontaktes de andre i juryen. Dersom Hoveddommer 
ikke selv så hva som hendte, må de to andre kunne bekrefte det som skjedde. To av disse tre personene må ha sett episoden for det kan 
sanksjoneres.  
 

 

 

§4-2. Saker etter dette reglementet med unntak av sanksjoner gitt under konkurranse avgjøres i  sanksjonsutvalget  

 

§4-3. Anke på vedtak i sanksjonsutvalget behandles av ankeutvalget i henhold til §§14-16 i dette reglement.  

 

§4-4. Mener hovedstyret og sanksjonsutvalget at det bør anvendes reaksjoner som overskrider maksimumsbestemmelsen i §3-1 og/eller 

forholdet kan omfattes av straffebestemmelsene i NIFs lov, skal saken anmeldes som straffesak iht. til NIFs lov kapittel 11. Forholdet skal da 

behandles i NIFs domsutvalg  

Kapittel 5 – Rett til protest og anmeldelser 
§5-1. Så vel enkeltpersoner klubber og vedkommende arrangementskomité samt  regioner, ND (seksjonsstyrer og hovedstyret, Akademiet) 

kan anmelde brudd på seksjonenes gjeldende konkurransereglement, ”Bestemmelser for konkurransearrangører”, ”Bestemmelser og etiske 

retningslinjer for dommere i ND”, eller Idrettens barnerettigheter – bestemmelser om barneidrett (NIFs barneidrettsbestemmelser).  

 



Kapittel 6 - Frister  
§6.Anmeldelse/klagen/bekymringsmelding som ikke gjelder konkurranseavvikling må sendes innen rimelig tid etter at den berørte burde ha blitt 

kjent med foreholdet. Varsel skal gå til varsling@dansing.no merket med dato og avsender. Anmeldelsen/klagen/bekymringsmeldinge behandles 

av generalsekretær og president som i felleskap bestemmer hva som skal gjøres videre med varslet.  

 

Kapittel 7 – Formkrav på anmeldelser og protester  
§7-1. Anmeldelser og protester skal være skriftlige og skal tilkjennegi danseren/utøveren eller foreldre/foresatte dersom danseren/utøveren er  

under 18 år. Gjelder protesten/anmeldelsen en klubb, tilskrives klubbens styreleder med kopi til klubbens styre. Protester/anmeldelser skal sendes 

per e-post eller på annen etterviselig måte til generalsekretær i Norges Danseforbund. 

 

Kapittel 8 - Saksbehandling av protesten, anmeldelsen  
§8-1.Sanksjonsutvalget kan henlegge/avvise en protest/anmeldelse i følgende tilfeller:  

 

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

 

(2) Der den ikke gjelder forhold underlagt dette reglement  

 

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

 

(4) Der den er fremsatt av andre enn dem som er anmeldelsesberettigede etter kapitel 5 i dette reglement.  

 

§8-2. Sanksjonsutvalget skal snarest sende kopi av anmeldelsen til den anmeldelsen er rettet mot med en rimelig frist for svar, 3 uker. Gjelder 

saken en klubb, skal klubbens styreleder med kopi til hele klubbens styre tilskrives. Gjelder saken et klubbmedlem/utøver under 18 år, skal dette 

sendes utøverens foreldre/foresatte.  

 

 



§8-3. Sanksjonsutvalget kan, på eget initiativ eller etter begjæring fra den saken gjelder, besluttes at det skal holdes muntlig forhandling.  

 

§8-5. Holdes muntlig forhandling, skal den som kan bli ilagt sanksjoner ha adgang til å være tilstede. Gjelder saken et klubbmedlem/utøver 

under 18 år, har utøverens foreldre/foresatte rett til å være tilstede. En klubb skal være representert ved styrets leder eller et annet styremedlem 

med fullmakt fra styret.  

Kapittel 9 – Begrunnelse – grunnlag for avgjørelsen  
§9-1. Sanksjonsutvalget skal påse at saken er forsvarlig belyst før avgjørelse i saken tas. Begge parter skal gis anledning til å uttale seg skriftlig 

før avgjørelse tas.  

 

§9-2. Sanksjonsutvalget kan bare bygge sin avgjørelse på de bevis som foreligger i saken.  

 

§9-3. Sanksjonsutvalget kan innhente opplysninger fra vitner, den (klubb eller utøver) som er ilagt sanksjoner eller fra anmelder.  

 

§9-4. Avgjørelsen skal begrunnes skriftlig.  

Kapittel 10 – Varsling  
§10-1. Avgjørelsen skal meddeles begge/alle parter per e-post eller på annen etterviselig måte. Hvis anmeldelsen er nedlagt av en tredje part, 

skal avgjørelsen meddeles denne på samme måte. Gjelder saken en klubb, skal klubbens styreleder med kopi til hele styret tilskrives. Gjelder 

saken et klubbmedlem/utøver under 18 år, skal dette sendes utøverens foreldre/foresatte.  

 

§10-2. Samtidig som avgjørelsen meddeles, skal det gis opplysninger om ankeinstans og frist for anke.  

Kapittel 11 – Sanksjonens ikrafttreden  
§11-1. Om sanksjonen ikke ankes, trer sanksjonen i kraft ved ankefristens utløp med mindre annet er ettertrykkelig sagt i avgjørelsen..  



 

§11-2. Om sanksjonen ankes, trer sanksjonen i kraft, med mindre annet er utrykkelig er sagt i avgjørelsen, når ankeutvalget har avgjort saken 

og avgjørelsen etterviselig er meddelt den saken gjelder. Gjelder saken en klubb, skal klubbens styreleder med kopi til hele klubbens styre 

tilskrives. Gjelder saken et klubbmedlem/danser under 18 år, skal avgjørelsen sendes utøverens foreldre/foresatte.  

Kapitel 12 – Overprøving 
§12-1. Gjenstand for anke 
Avgjørelser fattet av sanksjonsutvalget kan ankes til ankeutvalget. 
 
§12-2.  Ankeinstans 
Anken behandles av ankeutvalget. Avgjørelse i den enkelte sak skal treffes av minst tre medlemmer, hvor leder eller nestleder må være 
tilstede. Ankeutvalgets avgjørelse er endelig. 
 
 
§12-3.  Ankeberettigelse 
 Avgjørelsen kan ankes av den som er ilagt sanksjonen eller av anmelder. 
 
§12-4.  Ankefrist 
Ankefristen er 14 dager fra mottakelsen av avgjørelsen 
Anken sendes forbundskontoret som videresender denne til ankeutvalget 
 
§12-5.  Formkrav 
Anke fra klubb skal undertegnes av klubbens styreleder eller annen med særskilt fullmakt fra klubbens styre. 
Anke fra enkeltpersoner/utøver må være egenhendig undertegnet.  
Er utøveren under 18 år må anken være undertegnet av foreldre/foresatte. 
 
§12-6.  Feil ved anken 
 Anken kan avvises i følgende tilfeller: 
Anken er fremsatt av andre enn dem nevnt i § 12-3. 
Ankefristen i §12-4 (1) er ikke overholdt. 



 
 
 
 

Kapitel 13 – Behandling av anken 
 
§ 13-1. Behandling av anken 
Ankeutvalget skal påse at saken er forsvarlig belyst før avgjørelse i saken tas. 
Ankeutvalget kan bare bygge sin avgjørelse på de bevis som foreligger i saken. 
 Ankeutvalget kan innhente opplysninger fra vitner, den (klubb eller utøver) som er ilagt sanksjoner eller fra anmelder. 
Utøverne/klubbene har rett til å føre de bevis som de mener er egnet til å belyse saken. Ankeutvalget kan innhente uttalelser fra andre 
enn dem nevnt i annen setning eller andre bevis der den finner det nødvendig. 
Ankeutvalget kan, enten på eget initiativ eller etter begjæring fra en utøver/klubb, beslutte at det skal holdes muntlig forhandling. I de 
tilfeller der muntlig forhandling holdes, gjelder Sanksjonsreglementets § 8-5 tilsvarende. 
 

Kapitel 14 – Begrunnelse og varsling 
§14-1. Avgjørelsen av en anke skal begrunnes skriftlig 



§14-2. Avgjørelsen av anken skal meddeles partene per e-post eller på annen etterviselig 
måte.  



Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Norges Danseforbund er enhver 

eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale.  

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. 

 

Henvendelser kan rettes til: Norges Danseforbund Sognsveien 75, 0855 OSLO 

 dans@dansing.no 

§14-3. Gjelder anken en klubb, sendes avgjørelsen av anken klubbens styreleder med 
kopi til hele klubbens styre. 
§14-3. Gjelder anken et klubbmedlem/utøver under 18 år, skal avgjørelsen av anken 
sendes utøverens foreldre/foresatte. 
 

Kapitel 15 – Gjenopptakelse. Benådning 
§15-1. Til fordel for den som er ilagt sanksjon, kan en sak – som ellers er endelig avgjort 
– gjenopptas når det fremkommer nye bevis som man antar ville ha medført et annet 
resultat. 
§15-2. Begjæring om gjenopptakelse sendes den myndighet som sist har avgjort saken. 
Blir begjæringen avslått av sanksjonsutvalget kan vedkommende anke. 
Gjenopptakelsessaken behandles som ny sak. 
§15-3. Forbundsstyret kan etter søknad, når særlige omstendigheter taler for det, gi 
benådning i sanksjonssaker. 
 

Kapitel 16 - Endringer  
§16-1. Endringer i dette reglement kan bare foretas på Norges Danseforbunds ting. 
Forbundstyret kan foreta endringene i tingperioden. Endringene må godkjennes på 
førstkommende danseting.  
 
  
 
  

 

 

 


