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§1. Disiplinærkomites sammensetning.  

Norges Rugbyforbunds (NRF) disiplinærkomite består av minst én leder og to medlemmer. 

Komiteen velges på forbundstinget, eller styret velger ved fullmakt fra tinget. DK er 

beslutningsdyktig dersom minst to av medlemmene deltar i behandlingen.  

DK kan kontakte NIF evn annen juridisk rådgiving ved behov for juridisk rådgiving.  

§2. Oppgaver og forføyninger/sanksjoner.  

DK skal behandle og avgjøre følgende saker:  

2.1   Saker hvor det er aktuelt for NRF å ilegge en alminnelig disiplinærforføyning for 

brudd på idrettens regelverk, vedtak, eller alminnelig god oppførsel i medhold av 

NIFs lov§11-1. Slike forføyninger regnes ikke som straff etter NIFs lov.  

Virkeområdet for denne bestemmelsen gjelder medlemmer av klubber tilsluttet 

NRF/NIF, klubbene selv, utøvere og deltakere som beskrevet i NIFs lov §11-3 (1) b), c) 

og d), samt deltakere i støtteapparat som beskrevet i NIFs lov § 11-3 (2).  

DK kan benytte følgende disiplinærforføyninger:  

a) Irettesettelse  

b) Bortvisning  

c) Utelukkelse som i punkt 2.2 d) i et tidsrom på inntil en måned  

d) Bot på inntil kr.5000,- for enkeltperson, og kr.25 000,- for organisasjonsledd.  

Saken kan ankes til styret i NRF.  

2.2  Saker som gjelder overtredelse av NRFs kamp og turneringsreglement, jf. også NIFs 

lov §11-2. Slike sanksjoner regnes heller ikke som straff etter NIFs lov.  

   DK kan benytte følgende sanksjoner etter denne bestemmelse:  

a) Irettesettelse  

b) Bot på inntil kr.10 000,- for enkeltperson, og kr.50 000,- for organisasjonsledd  

c) Tap av plassering/resultat/poeng  

d) Tap av rett til å delta i kamper, turneringer og organisert trening (utelukkelse) i 

Norge og i utlandet, i det tidsrom retningslinjene fra det internasjonale forbundet 

tilsier (med eventuelle lokale tilpasninger). Utelukkelsen kan begrenses til å 

gjelde deler av slike aktiviteter. Utelukkelsen kan også fastsettes slik at den helt 

eller delvis sones i terminfestet konkurransesesong.  

 

Saken kan ankes til styret i NRF. 

2.3 Når det gjelder saker der det skal vurderes å anmelde noen til NIFs domsutvalg for 

brudd på idrettens straffebestemmelser, jf. NIFs lov §11-3 flg, gir DK i slike saker sin 

innstilling til NRFs styre som avgjør om NRF skal inngi påtalebegjæring, eller sende 

saken til NIF for anmodning om påtale NRFs styre må legge ved signert styreprotokoll 

hvor dette er vedtatt, med påtalen. Alternativt kan  
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styret gi GS fullmakt til å signere påtalebegjæringen fra DK (vedtak på dette må da 

legges ved 

Dersom styret er inhabil i saken, har DK mandat til å sende saken til NIF for vurdering 

av påtale.   

2.4 I kamper som spilles i henhold til reglene til et internasjonalt forbund er det denne 

organisasjonens reglement, prosedyrer og sanksjoner som vil gjelde. NRF forbeholder 

seg imidlertid retten til å henvise hendelser i slike kamper som ikke blir behandlet av 

et overordnet organisasjonsledd til DK.  

  

§3. Utvisning (rødt kort/diskvalifiserende feil)  

3.1 Utvisning ved bruk av rødt kort eller diskvalifiserende feil, i en kamp medfører 

automatisk en rapport fra dommeren (eller linjedommer/dommerassistent) til DK på 

skjema godkjent for dette formålet av NRF. i 

3.2 Rapport må innsendes innen rimelig tid etter kampen.  

3.3 Rapporten skal sendes på epost til disiplin@rugby.no og NRFs Generalsekretær  

3.4 Disiplinærutvalget vil behandle saken i henhold til de retningslinjer som foreligger fra 

NRF og internasjonale forbund. 

  

§4. Midlertidig utvisning (gult kort/ordinære utvisninger)  

4.1 Styret i NRF kan vedta og ta inn i turneringsreglementet at flere gule kort 

(midlertidige/ordinære utvisninger) i løpet av en spesifikk periode skal føre til 

ytterligere disiplinærforføyninger.  

4.2 Dette behandles da eventuelt av DK.  

  

 

 

 

§5. Anmeldelse («Citing»).  

5.1  Utvalgte personer (andre enn dommere og linjedommere) kan anmelde hendelser 

som skjer i eller i forbindelse med en kamp, til disiplinærutvalget.  

   Disse er:  

a) Laglederen eller en annen offisiell representant (valgt tillitsmann) for klubbene 

som deltok i kampen  

b) «Match commissioner» / arrangementsansvarlig  

c) Ethvert styremedlem i NRF, eller styret i sin helhet  

d) Ethvert medlem av et utvalg nedsatt av NRF 
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e) Enhver tilstedeværende som er tillitsvalgt eller har delegert myndighet i/fra et 

høyere organisasjonsledd eller internasjonale forbund   

 

5.2 Enhver av de ovennevnte som i kamp eller turnering i regi av NRF, observerer en 

hendelse som innebærer et brudd på konkurransereglement, NRFs 

turneringsbestemmelser eller etiske retningslinjer, kan anmelde forholdet til DK. 

Anmeldelse må gis innen rimelig tid etter at vedkommende ble, eller burde blitt kjent 

med forholdet.  

5.3 Skjema som skal fylles ut ved anmeldelse finnes her. ii 

5.4 Anmeldelse (utfylt skjema) skal sendes på epost til disiplin@rugby.no og NRFs 

general Sekretær  

5.5 Dersom DK finner grunn til det, kan utvalget selv beslutte å ta en sak til behandling.  

  

§6. Skyldkrav. Villfarelse  

For at sanksjoner skal kunne ilegges, må det foreligge forsett eller uaktsomhet. Manglende 

kjennskap til rugby-lovene, NRFs kamp- og turneringsreglement, eller andre deler av 

idrettens regelverk, fritar ikke for sanksjoner.  

  

§7. Bevis.  

 Bevis til vurdering av DK kan omfatte dommerrapporter, video fra kampen, erklæringer fra 

vitner, anmeldelser fra kvalifiserte personer, skademeldinger, politianmeldelser og andre, 

lignende rapporter.  

  

§8. Henleggelse.  

  DK kan beslutte å henlegge en anmeldelse i følgende tilfeller:  

8.1 Hvis det er et klart tilfelle av feilidentifikasjon av person.  

8.2 Hvis de fremlagte bevisene er utilstrekkelige til å danne en oppfatning av forholdet.  

8.3 Der det er åpenbart at det ikke foreligger noe sanksjonertbart forhold.  

8.4 Der det anmeldte forholdet er av uvesentlig eller bagatellmessig karakter.  

8.5 Der det er åpenbart at fristen for anmeldelse er overskredet.  

  

§9. Suspensjon.  

Hvis DK eller NRFs styre finner det påkrevd kan de beslutte å suspendere den anmeldte inntil 

saken er ferdigbehandlet. Suspensjonen skal i så fall gjøres kjent for vedkommende så snart 

som mulig gjennom e-post til vedkommende klubb (til den offisielle e-postadressen oppført 

på rugby.no), og gjennom e-post vedkommende har registrert i minidrett. Dersom den 

anmeldte er ikke registrert på minidrett blir det kun sendt epost til vedkommende klubb.  

Klubben informerer vedkommende. 

http://www.rugby.no/wp-content/uploads/2016/10/VedleggDisiplin%E6reRetningslinjer-fra-2015.pdf
http://www.rugby.no/wp-content/uploads/2016/10/VedleggDisiplin%E6reRetningslinjer-fra-2015.pdf
http://www.rugby.no/wp-content/uploads/2016/10/VedleggDisiplin%E6reRetningslinjer-fra-2015.pdf
http://www.rugby.no/wp-content/uploads/2016/10/VedleggDisiplin%E6reRetningslinjer-fra-2015.pdf
http://www.rugby.no/wp-content/uploads/2016/10/VedleggDisiplin%E6reRetningslinjer-fra-2015.pdf
http://www.rugby.no/wp-content/uploads/2016/10/VedleggDisiplin%E6reRetningslinjer-fra-2015.pdf
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§10. Saksbehandling.  

10.1 Saksbehandlingen skjer skriftlig. I særlige tilfeller kan DK likevel beslutte at det skal 

avholdes muntlig forhandling.  

10.2 En spiller som er blitt utvist (rødt) kort, eller en tilsvarende annen person blir forvist 

fra spillområdet av dommeren, må forvente å bli suspendert minst to uker.  

Saksbehandlingen vil starte så snart DK mottar rapporten fra 

dommeren/linjedommeren og sluttføres innen rimelig tid etter rapporten er mottatt 

av DK.  

Beslutningen til DK vil bli sendt til klubbens offisielle e-postadresse (den som er 

oppført på rugby.no) og gjennom e-post vedkommende har registrert i Idrettens 

register. Dersom den anmeldte er ikke registrert i Idrettens register blir det kun sendt 

epost til spillerens klubb. Klubben informerer vedkommende. 

10.3  Dersom en berettiget person beslutter å anmelde en sak til DK, skal den anmeldtes 

klubb få beskjed fra DK om hva anmeldelsen gjelder innen rimelig tid etter DK mottar 

anmeldelse, og at vedkommende har en frist innen rimelig tid til å avgi sin forklaring.   

   Beskjeden gis per e-post som beskrevet under 10.2.   

Dersom den som anmeldes er under 18 år, skal klubben varsle vergen.  

Forklaringen fra vedkommende må sendes DK pr epost disiplin@rugby.no, med kopi 

til NRFs generalsekretær.  

Dersom DK ikke får forklaringen innen fristens utløp og heller har ikke mottatt 

begjæring om fristutsettelse, kan DK avgjøre saken på grunnlag av de foreliggende 

opplysninger alene.  

Dersom det ikke besluttes muntlig forhandling, skal saken behandles og avgjøres 

innen rimelig tid at anmeldtes forklaring foreligger eller fristen for å inngi forklaring 

er overskredet.  

DK skal påse at det foreligger tilstrekkelig informasjon om saken før avgjørelse tas. 

Dersom utvalget finner det nødvendig for en forsvarlig avgjørelse i saken, kan det 

innhente ytterliggere forklaringer eller andre bevis, noe som kan utsette en 

avgjørelse i saken  

Avgjørelsen skal begrunnes, og den kan bare bygge på de bevis som foreligger i 

saken. Enhver tvil skal komme anmeldte til gode.  

Avgjørelsen sendes anmeldtes klubb og anmeldte per epost som beskrevet under 

10.2, NRFs generalsekretær og, hvis kontaktinformasjon er tilgjengelig, den aktuelle 

anmelderen.  

Dersom anmeldte er under 18 år, skal klubben videresende avgjørelsen til vergen.  

  

§11. Offentliggjøring.  
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NRFs styre kan beslutte å offentligjøre vedtaket i anonymisert form. Styret kan også 

bestemme at kun slutningen skal offentliggjøres. Styret kan til enhver tid bestemme 

gjeldende praksis angående offentliggjøring.  

  

§12. Ikrafttreden  

  Sanksjonen trer i kraft fra den tid DK bestemmer.  

  

§13. Anke. Gjenopptakelse  

13.1  DKs avgjørelse kan ankes til NRFs styre. Anken må meldes på epost til NRFs President, 

med kopi til General Sekretær, innen rimelig tid etter mottatt beslutning fra DK. 

  

13.2  Anken må være begrunnet skriftlig på at det er gjort feil, enten i identifikasjon av 

person, angående fakta, straffeutmålingen (retningslinjene ikke fulgt) eller i 

prosessen.  

      13.3 DK kan også etter begjæring ta en sak opp til fornyet behandling, dersom det 

fremkommer nye bevis som man antar kunne ført til et annet resultat.  

Gjenopptakelsessaken behandles i så fall som en ny sak. 

  

§14. Håndhevelse av sanksjoner.  

Bekjentgjørelse og håndhevelse av eventuelle sanksjoner påligger NRFs administrasjon, som 

kan iverksette tiltak etter eget skjønn.  

Brudd på sanksjonsvedtak skal henvises av NRF til DK. 

 

 

 
i  
Rødt kort: Link til skjema 

Diskvalifiserende feil: Link til skjema 

 
ii Anmeldelse: Link til skjema 

https://rugby.no/wp-content/uploads/2020/09/R%C3%B8dtKortRapport.pdf
https://rugby.no/wp-content/uploads/2021/08/DiskvalifiserendeFeilRapport.pdf
https://rugby.no/wp-content/uploads/2021/08/Skjema-for-anmeldelse.pdf

