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KAPITTEL 1 - Generelle bestemmelser  
 
§ 1 – 1 (Sanksjonsutvalget (SU) er NHFs utøvende sanksjonsutvalg) 
 
§ 1 – 2 (Sanksjonsutvalgets sammensetning) 
Sanksjonsutvalget består av 4 personer (leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem) som velges 
av forbundstinget for 2 år. 
 
§ 1 – 3 (Virkemåte)  
Disse bestemmelser gjelder sanksjoner ved overtredelse av nasjonale og internasjonale 
Konkurranse- og Arrangementsreglement for alle grener, herunder inkludert brudd på 
idrettens barneidrettsbestemmelser. 

 
 

KAPITTEL 2 - Sanksjoner  
 
§ 2 - 1 (Grunnlaget for sanksjoner)  
De organisasjonsledd og medlemmer som hører under Norges Hundekjørerforbund, plikter å 
rette seg etter de lover, reglement og bestemmelser som gjelder for forbundet og NIF og de 
vedtekter som er fattet med hjemmel i disse.  Overtredelser kan medføre sanksjoner. 
 
§ 2 – 2 (Rett til å fremme sanksjonssak) 
Teknisk delegerte, race marshall, rennleder, jury, utøver, klubb og organisasjonsledd kan 
fremme saker for forbundets Sanksjonsutvalg (SU) gjennom innrapportering til SU. 
 
§ 2 - 2 (Sanksjonerte overtredelser)  
Sanksjonerbare overtredelser er regelbrudd i forhold til Konkurranse- og 
Arrangementsreglementet (alle grener). 
  
§ 2 - 3 (Reaksjoner ved overtredelser)  
I tillegg til sanksjoner allerede nedfelt i Konkurranse - og Arrangementsreglementet for alle 
grener, dvs. punkt 4.5 - Reaksjoner ved Regelbrudd, så kan SU anvende følgende 
reaksjoner: 

 
a)  Bot oppad begrenset til kr. 50.000,- pr. person og kr. 500.000,- pr. organisasjonsledd. 
b)  Utelukkelse på inntil tre måneder fra deltakelse i nasjonale og internasjonale 

konkurranser i et bestemt tidsrom eller et bestemt antall konkurranser.  Utelukkelse 
kan besluttes slik at den helt eller delvis sones i terminfestet konkurransesesong. 

 
Dette er i tråd med NIFs lov §11-2. 



KAPITTEL 3 - Saksbehandling  
 
§ 3 – 1 (Rett til å fremme sanksjonssak) 
Teknisk delegerte, race marshall, rennleder, jury, utøver, klubb og organisasjonsledd kan 
fremme saker for forbundets Sanksjonsutvalg (SU) gjennom innrapportering til SU. 

 
§ 3 - 2 (Rapportering)  
Rapporten skal sendes NHFs administrasjon som tilrettelegger saken for Sanksjonsutvalget. 
 
§ 3 – 3 (Grunnlaget for avgjørelsen) 
Ved avgjørelsen skal følgende iakttas: 
 
a)  Enhver sak skal utredes nøye før den blir avgjort 
b)  Bare de bevis som foreligger i saken, blir å legge til grunne for avgjørelsen 
c)  Enhver rimelig tvil skal komme anmeldte til gode. 
d)  I tilfelle gjentakelse bør sanksjonen skjerpes. 
 
§ 3 – 4 (Underretning til innrapporterte) 
En rapport sendes snarest til den som er innrapportert med en rimelig frist for inngivelse av 
tilsvar. 
 
§ 3 – 5 (Forklaringsfrist) 
Den innrapporterte må uoppfordret sende sin forklaring til NHFs administrasjon innen 8 
dager etter at rapporten ble avsendt fra NHF. I motsatt fall blir saken avgjort ene og alene på 
grunnlag av rapporten. 

 
Når forklaring er mottatt, eller fristen utløpt, gir Sanksjonsutvalget - om den finner det 
nødvendig – angiveren av rapporten anledning til å komme med supplerende bemerkninger. 
Hvis slike supplerende bemerkninger blir inngitt, gis den innrapporterte frist på 8 dager til å 
komme med sine sluttbemerkninger. 
 
§ 3 – 6 (Muntlig forklaring) 
Hvis Sanksjonsutvalget ønsker å oppta muntlig forklaring, har sakens parter rett til å være 
tilstede, enten personlig eller ved representant.  
 
§ 3 – 7 (Melding om avgjørelse) 
Melding om avgjørelse med begrunnelse skal gis til de impliserte parter i rekommandert brev 
eller på en annen etterrettelig måte.  
 
§ 3 - 8 (Kunnskap om lover og bestemmelser)  
Manglende kjennskap til lover og bestemmelser kan ikke påberopes som formildende 
omstendighet, jfr. § 2 - 1.  
 
§ 3 - 9 (Ikrafttreden)  
En sanksjon trer i kraft så snart avgjørelsen er meddelt i henhold til § 3-6.. 

 
 

KAPITTEL 4 - Endring  
 
§ 4 - 1 (Endring)  
Endringer i dette reglement kan bare foretas av forbundsstyret i NHF. 
 
 


