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Kapittel 1 – Generelle bestemmelser 

§ 1-1 Hjemmel 
(1) Dette reglementet er vedtatt med hjemmel i NIFs lov§ 11-2 

§ 1-2 Definisjoner og forkortelser 
(1) I dette reglementet menes med: 

a. anmeldelse – anmodning om å iverksette sanksjon etter dette reglement, ev. 

påtale etter NIFs straffebestemmelser, 

b. klage – krav om ny behandling av sanksjon ilagt iht. kapittel 4, 

c. melding – varsel til en eller flere av sakens parter sendt per e-post eller på 

annen etterviselig måte, 

d. ND – Norges Danseforbund, 

e. NIF – Norges Idrettsforbund, 

f. part – den som anmelder (anmeldende part) eller den som anmeldelsen rettes 

mot (anmeldt part). 

§ 1-3 Forholdet til andre regelverk 
(1) Ved motstrid gjelder NDs lov framfor dette reglementet. 

 

(2) Ved motstrid gjelder dette reglementet framfor de respektive grenseksjonenes 

konkurransereglement og andre reglement som ikke er behandlet på NDs 

særforbundsting. 

 

§ 1-4 Endringer i reglementet 
(1) Endringer i dette reglementet kan bare skje ved vedtak på NDs særforbundsting. 

Hovedstyret kan foreta endringer i tingperioden. Slike endringer må godkjennes på 

førstkommende særforbundsting. 

 

(2) Hovedstyret kan vedta utdypende bestemmelser, bl.a. om saksbehandling, som fotnoter 

til dette reglementet. Slike vedtak skal ikke godkjennes på NDs særforbundsting. 
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Kapittel 2 – Virkeområde 

§ 2-1 Hvem omfattes av bestemmelsene 
(1) Bestemmelsene i dette reglementet gjelder for: 

a. Organisasjonsledd i ND og medlem av idrettslag, 

b. enhver som deltar på idrettsarrangement, trening eller annen idrettslig aktivitet 

organisert av, eller i samarbeid med, et organisasjonsledd i ND, 

c. enhver som representerer et organisasjonsledd i ND i konkurranser eller på 

organisert trening, 

d. enhver som i sammenheng med idrettsaktivitet, bistår og/eller utfører oppgaver 

for utøver eller organisasjonsledd i ND, 

e. enhver som, overfor et organisasjonsledd i ND, har forpliktet seg til å følge 

organisasjonsleddets regelverk og vedtak. 

 

(2) Et idrettslag kan ilegges sanksjoner for overtredelser som begås av lagets tilhengere i 

tilknytning til konkurranser laget og/eller dets utøvere deltar i. 

§ 2-2 Handlinger som omfattes av bestemmelsene  
(1) Bestemmelsene i dette reglementet omfatter handlinger som gir grunnlag for 

alminnelige disiplinærforføyninger og sanksjoner i henhold til NIFS lov kapittel 11 

romertall I («sanksjoner som ikke er straff»). 

 

(2) Bestemmelsene i dette reglementet får anvendelse på regelbrudd begått så vel i Norge 

som i utlandet. 

 
(3) Sanksjon etter bestemmelsene i dette reglement kan ilegges ved overtredelse av 

a. NDs sanksjonsreglement, 

b. arrangørhåndboken 

c. de respektive grenseksjonenes vedtatte konkurransereglement, 

d. «Bestemmelser og etiske retningslinjer for dommere i Norges Danseforbund», 

e. Idrettens barnerettigheter – bestemmelser om barneidrett (NIFs 

barneidrettsbestemmelser). 

 

(4) I tillegg kan følgende forgåelser sanksjoneres etter dette reglementet: 

a. Upassende oppførsel mot utøvere, dommere, trenere, publikum eller andre, 

b. opptreden i anledning konkurranse eller trening som kan skade dansesporten 

eller dansesportens anseelse, 

c. arrangement av eller deltakelse i konkurranse eller organisert trening med 

diskvalifisert eller ekskludert klubb eller klubbmedlem i ND, 

d. 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, 
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e. utelukkelse uten saklig grunn fra konkurranse, trening eller annen danse-

/drillaktivitet eller annen usaklig forskjellsbehandling innen sporten av person 

på grunnlag av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, 

religion, livssyn eller seksuell legning, 

f. unnlatelse i å etterkomme avgjørelser avsagt med hjemmel i dette reglementet. 

 

§ 2-3 Handlinger og sanksjoner som ikke omfattes av dette reglementet 
(1) Dette reglementet omfatter kun foreningsrettslige sanksjoner der sanksjonen kan 

begrense de rettigheter som følger av medlemskapet. Sanksjonsreglementet kommer 

ikke til anvendelse ved eventuelle saksbehandlingsfeil eller fratakelse av rettigheter som 

ikke følger av de ordinære medlemsrettighetene, som for eksempel tilbaketrekking av 

dommerlisens. 

 

(2) For behandling av straffesaker gjelder bestemmelsene i NIFs lov §§ 11-3 til 11-20. 

 
(3) Ved overtredelse av bestemmelsene om doping gjelder bestemmelsene i NIFs lov kap. 

12. 

Kapittel 3 – Vilkår for å kunne ilegge sanksjon 

§ 3-1 Skyld 
(1) For at sanksjoner skal kunne ilegges må det foreligge forsett eller uaktsomhet. 

 

(2) For at sanksjoner skal kunne ilegges et organisasjonsledd må en som har handlet på 

vegne av organisasjonsleddet ha utvist slik skyld som nevnt i første ledd. Det stilles 

likevel ingen krav til skyld hos organisasjonsledd der det er tale om å ilegge sanksjoner 

for overtredelser beskrevet i § 2-1 andre ledd. 

 

(3) Manglende kjennskap til idrettens regelverk eller bestemmelser gitt i medhold av dette, 

er ikke sanksjonsbefriende eller sanksjonsnedsettende. 

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

 

(2) Medvirkning rammes med mindre det motsatte er bestemt. 
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Kapittel 4 – Hvem kan anmelde 

§ 4-1 Generelt  
(1) Så vel enkeltmedlemmer som organisasjonsledd i ND kan anmelde brudd på 

bestemmelsene i § 2-2 tredje og fjerde ledd. 

 

(2) For medlemmer under 18 år kan også foresatte foreta anmeldelse etter første ledd. 

 

§ 4-2 Særskilt om konkurranser 
(1) Ved brudd på bestemmelsene i § 2-2 tredje og fjerde ledd begått på eller i forbindelse 

med en konkurranse, og som ikke kan sanksjoneres på konkurransen, kan anmeldelse 

etter § 4-1 også foretas av hoveddommer og av konkurransearrangør for den aktuelle 

konkurransen. 

Kapittel 5 – Avgjørelsesmyndighet 

§ 5-1 Generelt 
(1) Sanksjoner etter dette reglementet ilegges av sanksjonsutvalget, unntatt ved brudd på 

bestemmelser begått på eller i forbindelse med en konkurranse, og som kan 

sanksjoneres på konkurransen. 

 

§ 5-2 Særskilt om konkurranser 
(1) Ved alle konkurranser arrangert i eller for ND skal det utpekes en hoveddommer.  

 

(2) Ved konkurranser tildelt av ND, seksjon eller region skal det utpekes en jury. Denne skal 

minimum bestå av hoveddommer, en representant for stedlig arrangør og en 

representant for NDs organisasjonsledd på regionalt eller nasjonalt plan. 

 

(3) Nærmere bestemmelser om hvordan hoveddommer og jury utpekes, gis i 

«Arrangørhåndbok» eller i grenseksjonenes konkurransereglementer. 

 

(4) Sanksjoner på en konkurranse ilegges av hoveddommer eller av jury, jf. § 6-2. 
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Kapittel 6 – Hvilke sanksjoner kan ilegges 

§ 6-1 Sanksjoner som kan ilegges – generelt 
(1) Følgende sanksjoner kan benyttes, enkeltvis eller i kombinasjon: 

a. Irettesettelse, jf. også § 6-2, 

b. bot oppad begrenset til kr. 5 000,- per person og kr. 25 000,- per 

organisasjonsledd, 

c. tap av plassering/resultat/poeng, jf. også § 6-2, 

d. bortvisning fra hele eller deler av anlegg, lokaler mv. NDs organisasjonsledd 

disponerer, jf. også § 6-2, 

e. nektelse av adgang til, eller andre begrensninger i adgangen til bruk av, hele eller 

deler av anlegg, lokaler mv. NDs organisasjonsledd disponerer, i inntil 12 

måneder, 

f. tap av rett til å delta i konkurranser og/eller organisert trening inntil 12 

måneder eller et bestemt antall konkurranser i henhold til NIFs lov § 11-2 første 

ledd bokstav f. 

§ 6-2 Sanksjoner som kan ilegges på en konkurranse 
(1) Ved brudd på bestemmelsene i § 2-2 begått på eller i forbindelse med en konkurranse 

skal det, såfremt det er mulig, sanksjoneres etter bestemmelsene i denne paragraf. 

 
(2) Sanksjoner etter denne paragraf klassifiseres enten som gult eller rødt kort. Gult kort 

tildeles av hoveddommer, mens rødt kort tildeles av juryen, ev. av hoveddommer der det 

ikke er utpekt jury, jf. §5-2 tredje ledd. 

 

(3) Gult kort tildeles ved følgende sanksjoner: 

a. Irettesettelse uten krav om endring, 

b. irettesettelse med krav om endring på neste konkurranse, 

c. irettesettelse med krav om umiddelbar endring. 

 

(4)  Rødt kort tildeles ved følgende sanksjoner: 

a. Utøver plasseres sist i runden, 

b. utøver diskvalifiseres fra den aktuelle klassen, 

c. utøver diskvalifiseres fra den aktuelle klassen og får startnekt videre i 

konkurransen, 

d. vedkommende bortvises fra arrangementet. Gjelder sanksjonen utøver kan 

vedkommende også sanksjoneres etter dette ledds bokstav c. 

 

(5) Ved to gule kort i samme konkurranse og i samme klasse tildeles rødt kort, og 

sanksjoneres fortrinnsvis etter fjerde ledd bokstav a. 

 

(6) Ved to gule kort i samme konkurranse, men ulike klasser vurderer juryen, ev. 

hoveddommer der det ikke er utpekt jury, jf. §5-2 tredje ledd, sett hen til 

alvorlighetsgraden, om det skal tildeles rødt kort, og sanksjoneres etter fjerde ledd. 
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Kapittel 7 – Formkrav til anmeldelsen 

§ 7-1 Særskilt om konkurranser 
(1) Ved brudd på bestemmelsene i § 2-2 tredje og fjerde ledd begått på eller i forbindelse 

med en konkurranse, og som kan sanksjoneres på konkurransen, er det tilstrekkelig at 

mistanke om forgåelse er meddelt muntlig til hoveddommer. Slik meddelelse må skje 

uten ugrunnet opphold. 

 

(2) For øvrige anmeldelser gjelder bestemmelsene i §§ 7-2 til 7-4. 

 

§ 7-2 Frister 
(1) Anmeldelse må sendes innen rimelig tid, og seinest 14 dager etter at anmeldende part 

burde ha blitt gjort kjent med forholdet. 

 

§ 7-3 Krav til skriftlighet og dokumentasjon 
(1) Anmeldelse skal være skriftlig, datert og tydelig tilkjennegi både anmeldende og anmeldt 

part. 

 

(2) Anmeldelsen skal for øvrig vedlegges tilstrekkelig dokumentasjon til at 

sanksjonsutvalget kan behandle anmeldelsen, ev. slik at sanksjonsutvalget selv kan 

innhente dokumentasjon som anmeldende part ikke har tilgang til. 

 

(3) Hovedstyret kan vedta utfyllende bestemmelser om utforming av anmeldelsen. 

 

§ 7-4 Anmeldelser som ikke fyller formkravene 
(1) Anmeldelse som ikke fyller formkravene i dette kapitlet, sendes det aktuelle 

grenseksjonsstyret. Grenseksjonsstyret kan bestemme at anmeldelsen skal behandles av 

sanksjonsutvalget, ev. vedlagt ytterligere dokumentasjon. 
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Kapittel 8 – Saksbehandling 

§ 8-1 Særskilt om konkurranser 
(1) Hovedstyret eller de respektive grenseksjonsstyrene vedtar nærmere bestemmelser om 

saksbehandling av brudd på bestemmelsene i § 2-2 tredje ledd begått på eller i 

forbindelse med en konkurranse, og som kan sanksjoneres på konkurransen, jf. § 6-2. 

 

(2) Juryens avgjørelse om at det skal ilegges sanksjon etter bestemmelsene i første ledd, jf. 

§ 6-2, kan bringes inn for sanksjonsutvalget av den som sanksjonen retter seg mot. 

Sanksjonsutvalget kan opprettholde eller omgjøre beslutningen. For videre behandling 

av slike saker gjelder bestemmelsene om anmeldelse i dette reglementet så langt de 

passer. 

 

(3) For øvrige anmeldelser, samt for saker som bringes inn for sanksjonsutvalget etter 

andre ledd, gjelder bestemmelsene i §§ 8-2 til 8-9. 

§ 8-2 Person under 18 år 
(1) Er anmeldelsen levert av medlem under 18 år, eller den retter seg mot en eller flere 

personer under 18 år, skal interessene til disse personene etter dette og etterfølgende 

kapitler ivaretas av vedkommende sine foresatte. 

 

§ 8-3 Sanksjonsutvalgets kompetanse. Habilitet 
(1) Sanksjonsutvalget behandler anmeldelser etter dette reglementet.  

 

(2) Medlem i sanksjonsutvalget skal fratre ved all behandling av en anmeldelse dersom ett 

eller flere av følgende vilkår er oppfylt: 

a. Vedkommende har slikt forhold til en av partene som beskrevet i NIFs lov § 2-8 

første ledd, 

b. vedkommende har vært med på behandlingen av saken i annet 

organisasjonsledd i ND, 

c. vedkommende har på forhånd offentlig gitt sin oppfatning av saken til kjenne, 

d. det foreligger andre særlige grunner som er egnet til å svekke tilliten til 

vedkommende sin habilitet. 

§ 8-4 Vilkår for å avvise anmeldelser 
(1) Sanksjonsutvalget kan avvise å behandle en anmeldelse dersom ett eller flere av 

vilkårene nedenfor er oppfylt: 

a. Det er åpenbart at det ikke foreligger noe sanksjonerbart forhold. 

b. Anmeldelsen gjelder forhold som ikke er omfattet av dette reglementet. 

c. Det anmeldte forholdet er åpenbart av helt uvesentlig karakter. 

d. Anmeldelsen er levert av andre enn dem som er anmeldelsesberettiget etter 

kapittel 4. 

e. Anmeldelsen har innkommet for seint, jf. § 7-2. 
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(2) Sanksjonsutvalgets avgjørelse om å avvise å behandle en anmeldelse etter første ledd, 

kan av den anmeldende part bringes inn for klageinstansen som kan sende saken tilbake 

til sanksjonsutvalget for behandling. 

§ 8-5 Melding til anmeldt part 
(1) Sanksjonsutvalget skal uten ugrunnet opphold sende melding med kopi av anmeldelsen 

til den anmeldte. Er det et idrettslag som er anmeldt, skal lagets styreleder i tillegg 

tilskrives. 

 

(2) Den anmeldelsen retter seg mot skal gis en frist på minst 14 dager for tilsvar til 

anmeldelsen. 

 

§ 8-6 Muntlig forhandling  
(1) Sanksjonsutvalget kan, på eget initiativ eller etter begjæring fra en eller flere av sakens 

parter, beslutte at det skal holdes muntlig forhandling. Muntlig forhandling kan holdes 

med alle parter samlet, eller separat med hver av partene. 

 

(2) Dersom en eller flere av sakens parter er et idrettslag, skal dette være representert ved 

styrets leder eller et annet styremedlem med fullmakt fra styret. 

§ 8-7 Avgjørelsen 
(1) Sanksjonsutvalget skal påse at saken er forsvarlig belyst før det tar en avgjørelse. 

 

(2) Sanksjonsutvalget kan innhente opplysninger fra vitner og fra partene i saken.  

 

(3) Sanksjonsutvalget kan bare bygge sin avgjørelse på de bevis som foreligger i saken, 

herunder opplysninger framkommet i muntlig forhandling i henhold til § 8-6, og 

opplysninger innhentet fra vitner og partene i saken i henhold til denne paragrafs andre 

ledd. 

 

(4) Avgjørelsen skal være skriftlig og begrunnes. Det skal redegjøres for hvilke forhold som 

anses som bevist og hvilke straffebestemmelser som legges til grunn. 

 

§ 8-8 Påtale 
(1) Finner sanksjonsutvalget at det bør anvendes reaksjoner som går ut over 

bestemmelsene i § 6-1, eller forholdet vurderes å være omfattet av 

straffebestemmelsene i NIFs lov kapittel 11 romertall II, skal sanksjonsutvalget sende 

anmodning til hovedstyret om påtalebegjæring i henhold til NIFs lov § 11-12 første ledd. 

 

(2) Anmodning etter første ledd kan ikke påklages. 
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§ 8-9 Melding til partene om avgjørelsen 
(1) Melding om avgjørelse og begrunnelsen for denne skal sendes sakens parter. Er en eller 

flere av partene et idrettslag skal også lagets styreleder tilskrives. 

 

(2) Det skal samtidig med melding til partene gis underretning om klagefrist og hvilken 

instans en eventuell klage skal sendes til. 

Kapittel 9 – Klage 

§ 9-1 Formkrav til klagen 
(1) Sakens parter kan påklage sanksjonsutvalgets avgjørelse. 

 

(2) Frist for å klage på sanksjonsutvalgets avgjørelse er 14 dager etter at parten burde ha 

blitt kjent med avgjørelsen. 

 

(3) Klage på sanksjonsutvalgets avgjørelse sendes klageinstansen gjennom NDs 

forbundskontor. 

 

(4) For øvrige formkrav til klagen gjelder bestemmelsene om anmeldelse så langt de passer. 

 

§ 9-2 Klageinstans 
(1) Klagen behandles av ankeutvalget. 

 

(2) For vurdering av habilitet til ankeutvalgets medlemmer gjelder § 8-3 andre ledd 

tilsvarende. 

 

§ 9-3 Vilkår for å avvise klagen 
(1) Ankeutvalget kan avvise å behandle en klage dersom ett eller flere av følgende vilkår er 

oppfylt: 

a. Klagen er framsatt av andre enn dem nevnt i § 9-1 første ledd. 

b. Klagefristen i § 9-1 andre ledd ikke er overholdt. 

 

§ 9-4 Melding til partene 
(1) Ankeutvalget skal påse at sakens parter får melding om klagen og om behandlingen i 

utvalget. 
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§ 9-5 Ankeutvalgets saksbehandling 
(1) For behandling og avgjørelse av klagen i ankeutvalget gjelder bestemmelsene i §§ 8-6 og 

8-7 tilsvarende. I tillegg skal ankeutvalget se hen til sanksjonsutvalgets avgjørelse og 

begrunnelse. 

 

(2) Ankeutvalget vurderer fritt om det skal ilegges sanksjon, og i så fall hvilken sanksjon 

som skal ilegges, uavhengig av hvilken part som har påklaget sanksjonsutvalgets 

avgjørelse. 

 

§ 9-6 Melding til partene om avgjørelsen 
(1) For melding til partene om ankeutvalgets avgjørelse gjelder § 8-9 første ledd tilsvarende. 

Kapittel 10 – Ikrafttredelse av sanksjonen 

§ 10-1 Ikrafttreden av sanksjonen 
(1) Sanksjon som tildeles på konkurranse trer i kraft umiddelbart, selv om den bringes inn 

for sanksjonsutvalget etter § 8.1 andre ledd. Andre sanksjoner som ikke påklages, trer i 
kraft ved klagefristens utløp. 
 

(2) Ankeutvalgets avgjørelse om sanksjon trer i kraft fra det tidspunkt den som er ilagt 

sanksjonen burde ha blitt kjent med avgjørelsen. 

Kapittel 11 – Gjenopptakelse 

§ 11-1 Forutsetningene for gjenopptakelse 
(1) Den som er ilagt en sanksjon og der saken er endelig avgjort, kan begjære 

gjenopptakelse når det framkommer nye momenter i saken som kan være egnet til å 

reise tvil om avgjørelsen er riktig. 

 

§ 11-2 Saksbehandling ved begjæring om gjenopptakelse 
(1) Begjæring om gjenopptakelse sendes sanksjonsutvalget. 

 

(2) Sanksjonsutvalget kan avvise å behandle en begjæring om gjenopptakelse dersom det er 

åpenbart at det ikke har framkommet nye momenter i saken, eller dersom det er 

åpenbart at de nye momentene som påberopes ikke er av en slik karakter at de er egnet 

til å reise tvil om avgjørelsen er riktig. 

 

(3) Sanksjonsutvalgets avgjørelse om å avvise å behandle en begjæring etter andre ledd, kan 

av den begjærende part bringes inn for klageinstansen som kan sende saken tilbake til 

sanksjonsutvalget for behandling. 

 

(4) For behandling av begjæring om gjenopptakelse, gjelder bestemmelsene i dette 

reglementet om behandling av anmeldelse og klage så langt de passer. 


