Forslag til Bridgetinget 2022 –
nye disiplinærvedtekter i NBF

Bakgrunn:
Dagens disiplinærreglement er noe utdatert med tanke på den utvikling bridgen har hatt særlig
digitalt. Styret i NBF besluttet derfor å utarbeide et nytt reglement som i stor grad bygger på det
gamle reglementet men hvor det er gjort oppdateringer for å møte dagens utfordringer med
onlinespilling, juks og fokus på bridge etikk.

Fakta:
Dagens reglement ble vedtatt???

Vurderinger:
I arbeidet med reglementet ble det oppdaget at ikke bare var det mangelfullt med tanke på å
håndtere nå tidens bridge, men det var og behov for presiseringer og å vedtekts feste enkelte deler
av sanksjonssystemet.

Innstilling til Bridgetinget:
Bridgetinget anmodes om å vedta vedlagte disiplinærreglement. Til sammenligning vedlegges
gjeldene reglement.

Forslag til nytt disiplinærreglement.
KAPITTEL 12
Disiplinærvedtektene
§ 12-1 Formål og virkeområde

Disiplinærvedtektene er et virkemiddel for å verne om bridgesportens konkurranser, sosiale miljø,
anseelse og fair play. Vedtektene gjelder for NBFs medlemmer i alle NBFs konkurranser inkludert
nettspilling. Vedtektene gjelder og spillere som ikke er medlemmer av NBF når de spiller en turnering
underlagt NBFs vedtekter.
Dette innebærer at straffetiltak i medhold av disiplinærvedtektene kan iverksettes overfor alle
medlemmer og organisasjonsledd i NBF på alle bridgens arenaer. Straffetiltak kan og iverksettes
overfor ikke-medlemmer i form av utestengelse fra arrangement i regi av NBF. Dersom en
overtredelse begås av spiller om ikke er medlem av NBF, f.eks. en utenlandsk spiller, skal
overtredelsen rapporteres til dennes forbund.
Private turneringer med inviterte deltakere uten tildeling av mesterpoeng er unntatt. Vedtektene
gjelder heller ikke lukkede private arrangement.
§ 12-2 Utøvende organer og oppgaver

a

Klubbstyret er klubbens disiplinærmyndighet, jf. NBFs vedtekter § 10-6 pkt 8, og skal utøve
myndighet i henhold til disiplinærvedtekten.

b

Kretsstyret er kretsens disiplinærmyndighet, jf. NBFs vedtekter § 9-9 pkt 2, og skal utøve denne
myndighet i henhold til disiplinærvedtekten.

c

Forbundets disiplinærkomite, jf. NBFs vedtekter § 7-3, skal med unntak av foregående a og b
utøve disiplinærmyndighet i alle andre tilfeller som inngår i NBFs virkeområde.
Medlemmer av disiplinærkomiteen er i sin virksomhet ikke underlagt de styrende organers
instruksjonsmyndighet. Dette innebærer at medlemmer av komiteen ikke kan inneha andre verv i
NBF og ikke være medlemmer av forbundsstyret, utvalg satt ned av forbundsstyret eller andre
komiteer som velges på forbundstinget.

d

Forbundets domskomité, jf. NBFs vedtekter § 7-4, er ankeinstans for saker behandlet av
disiplinærkomiteen i første instans. Medlemmer av domskomiteen er i sin virksomhet ikke
underlagt de styrende organers instruksjonsmyndighet. Dette innebærer at medlemmer av
komiteen ikke kan være medlemmer av forbundsstyret, utvalg satt ned av forbundsstyret eller
andre komiteer som velges på forbundstinget.

§ 12-3 Handlinger/unnlatelser som kan medføre straffetiltak

Straffetiltak etter denne vedtekt kan ilegges, dersom et medlem eller et organisasjonsledd:
a

Bryter reglement eller vedtak og/eller unnlater å etterkomme pålegg fra overordnet ledd.

b

Begår økonomiske misligheter mot et organisasjonsledd.

c

Opptrer uredelig, uetisk eller upassende. Psykiske meldinger satt i system og gjentagende
ulogiske bridgeavgjørelser ut fra eget nivå faller inn under dette. Det samme gjelder alle former
for skjult kommunikasjon med makker og alle former for ureglementert informasjon om makkers
eller motpartens kort før eller under spillingen.

d

oppfører seg dårlig/ ufint/ ubehøvlet overfor makker, motparten og/eller turneringsledelsen,

e

uten gyldig grunn og uten å varsle om fravær uteblir eller forlater kamp eller turnering og/eller
unnlater å betale kontingent.

f

serverer eller nyter alkohol/rusmidler på arrangement nevnt under § 12-1 2.ledd. Det samme
gjelder hvis medlemmet har inntatt alkohol/rusmidler andre steder enn i spillelokalet og er
tydelig beruset og/eller til sjenanse for andre.
I banketter og ved sosiale tilstelninger kan alkohol nytes i tråd med norske skjenkebestemmelser.

g

organiserer eller deltar i pengespill om egne eller andre par/lags plasseringer i nasjonale eller
internasjonale bridgeturneringer som en selv spiller i eller har egen vinning av.

h

eller på annen måte opptrer slik at det kan skade bridgesporten og/eller NBFs anseelse.

§ 12-4 Beviskrav, medvirkning og foreldelse
a

NBF har bevisbyrden for at en overtredelse har funnet sted. Beviskravet er i alle saker høyere enn
klar sannsynlighetsovervekt men lavere enn bevist utover enhver rimelig tvil.

b

Den som medvirker til overtredelsen rammes på samme måte som overtrederen.

c

Overtredelsen for brudd på §12-3 foreldes etter 2 år med unntak av, misligheter i strid med §12-3
b som foreldes etter 3 år. Begge deler blir regnet fra den dag forholdet opphørte.
Foreldelse avbrytes når en sak anmeldes til en disiplinærmyndighet eller offentlig
straffeforfølgning innledes.

§ 12-5 Straffetiltak

De straffetiltak som kan ilegges er:
a

Advarsel

b

Forelegg inntil 10 000 kroner for person og inntil 30 000 kroner for organisasjonsledd.

c

Tap av rett til å arrangere hjemmekamp, eventuelt andre arrangement.

d

Tap av rett til å ha valgte eller oppnevnte tillitsverv og rett til å være turneringsleder.

e

Tap av rett til å delta i kamp/turnering for ett gitt tidsrom.

f

Tap av medlemskap og derav følgende rettigheter (eksklusjon).

g

Tap av rett til å spille med en makker man har jukset med. Samarbeidsjuks er straff skjerpende.

h

Spillere som idømmes straff mens de representerer Norge straffes med lengre utestengelse.

i

Tap av plassering/poeng/premier. Tap av plassering/poeng/premier rammer og makker og
lagkamerater for den turnering dette gjelder.

j

Det kan idømmes flere straffetiltak for samme forhold. Tidsrommet for tap av rettigheter skal
fremgå av avgjørelsen.

k

Ved utmåling av straffetiltak skal det tas hensyn til i formidlende retning medlemmets tilståelse
eller bidrag til å oppklare saken og/ eller bidrag til oppklaring av andre lovbrudd.

I

Ved utmåling av straffetiltak skal det tas hensyn til i skjerpende retning om medlemmet/spilleren
tidligere er idømt straffetiltak her i riket eller i utlandet, om lovbruddet er begått av flere i
felleskap og/eller forøvet ved brudd på en særlig tillit.

m

Ved utmåling av straffetiltak skal det i formidlene retning tas hensyns til om det har gått lang tid
siden lovbruddet, eller saksbehandlingen har tatt lengre tid enn rimelig ut fra lovbruddets art,
uten at medlemmet/spilleren kan lastes for dette.

n

Hvis en spiller ved én eller flere handlinger har brutt flere regler skal det idømmes en felles straff.
Forhøyelsen av straffereaksjon/ straffereaksjonens lengde regnes ved å ta utgangspunkt i den
strengeste overtredelsen.

§ 12-6 Påtale, taushetsplikt og saksbehandling

a

Enkeltperson, turneringsarrangør og organisasjonsledd kan påtale overtredelser. Enkeltperson
som er medlem i NBF, turneringsarrangør og organisasjonsledd skal umiddelbart etter avviklet
turnering skriftlig rapportere brudd på disiplinærvedtektene. Rapporten skal sendes til klubb,
krets eller disiplinærkomite, jfr. §12-2.
Den som er påtalt har rett til innsyn i sakens dokumenter.

b

Medlemmer av disiplinær-/domskomité har taushetsplikt. Det samme gjelder de som i kraft av sin
rolle i NBF får kjennskap til saken.

c

Utøvende myndighet skal fortrinnsvis treffe avgjørelse i enhver sak innen 30 dager fra saken ble
oppretta. Før avgjørelse treffes skal den påtalte gis anledning til å uttale seg innen en fastsatt
frist.

d

Avgjørelsen med begrunnelse skal være skriftlig og sendes medlemmet samt klubb(er) og
krets(er) der påtalte er medlem. Det skal opplyses om at et straffetiltak kan ankes, og hva som er
rette ankeinstans.

e

Styret i NBF bestemmer hvordan saker skal etterforskes og lager retningslinjer for dette.
Alle som har befatning med prosessen har taushetsplikt.

f

Disiplinær- og domskomité kan beslutte at avgjørelser skal offentligjøres på NBFs hjemmesider,
hvis det anses å være formålstjenlig. Saker om juks skal som hovedregel offentliggjøres etter at
ankefrist er ute eller anke avgjort. Offentliggjøring skal begrunnes i vedtaket.

§ 12-7 Suspensjon

Når det er grunn til å anta at en person vil bli idømt sanksjon etter § 12-3 og særlige grunner taler
for det, kan disiplinærkomiteen beslutte at den det gjelder suspenderes. Suspensjon kan
besluttes for inntil to måneder av gangen. Den samlede suspensjonstid må ikke overstige den tid
vedkommende antas å ville miste sine rettigheter ved endelig dom. I suspensjonstiden taper
vedkommende de rettigheter som disiplinærkomiteen bestemmer i samsvar med det som
fremgår av § 12-3. Suspensjonstiden skal komme til fradrag i den endelige sanksjon som måtte bli
utmålt.
Den som blir suspendert skal straks underrettes om beslutningen og at suspensjonsvedtaket kan
ankes inn for domskomiteen. Suspensjonsvedtaket skal sendes medlemmet og medlemmets
klubb(er) og krets(er).

§ 12-8 Organisasjonsleddenes kompetanse

a

Klubbstyret kan ilegge straffetiltak etter § 12-5, a - advarsel, c - arrangementsmessige reaksjoner,
e - utelukkelse fra klubbens turneringer i inntil 3 måneder.

b

Kretsstyret kan ilegge straffetiltak etter § 12-5, a - advarsel, c - arrangementsmessige reaksjoner,
e - utelukkelse fra klubb- og kretsturneringer inntil 6 måneder innen egen krets.

c

Hvis klubbstyret eller kretsstyret ønsker strengere reaksjon enn de selv kan ilegge oversendes
saken til disiplinærkomiteen med begrunnet anbefaling. Turneringer som fungerer som
kvalifisering til NBF sine turneringer, som KM Par med kvalifisering til NM Par, skal sendes
disiplinærkomiteen.
Lengden på reaksjonen skal fremgå av anbefalingen. Klubbstyret og kretsstyre skal oversende alle
behandlede saker til disiplinærkomiteen jf. §12-6.

d

Komiteen kan på grunnlag av innsendte saker fra klubb- og kretsstyrer på eget initiativ utvide
sanksjonen til å gjelde for hele NBFs virksomhetsområde og ilegge også en strengere reaksjon enn
den som er truffet av utøvende disiplinærmyndighet i første instans. Komiteen kan og på eget
initiativ innskrenke sanksjonen.

e

Domskomiteen behandler og avgjør anker som er behandlet av disiplinærkomiteen i første
instans og saker behandlet etter § 12-8c. Domskomiteavgjørelser kan bli:

- at saken avvises på grunn av formelle feil i saksbehandlingen
- at saken med anmerkninger sendes tilbake til disiplinærkomiteen for ny behandling
- at disiplinærkomiteens avgjørelse stadfestes eller oppheves
- at straffetiltaket reduseres eller økes.
- Domskomiteavgjørelser meddeles skriftlig til de avgjørelsen gjelder samt den tilhørende
klubb(er), krets(er) og disiplinærkomiteen.
§ 12-9 Anke

a

Alle saker som er behandlet av klubb- eller kretsstyre kan ankes til disiplinærkomiteen.

b

Rett til å anke har den som er påtalt, påtaler og det organisasjonsledd som har oversendt saken.

c

Saker som er behandlet av disiplinærkomiteen i første instans kan ankes til domskomiteen.

d

Anken skal fremmes skriftlig og være begrunnet. Anken sendes den disiplinærmyndighet som
traff avgjørelsen i første instans. Ankefristen er tre uker fra mottakelsen av avgjørelsen for alle
typer disiplinærsaker. Avgjørelsen anses mottatt tre uker etter datert avgjørelse. Forkynnelse
skjer til medlemmets oppgitte e-post adresse og ved SMS til medlemmets oppgitte
telefonnummer.

e

Anke framsatt etter fristens utløp skal avvises med mindre særlige grunner taler for at anken
behandles.

f

En anke har ikke oppsettende virkning med mindre det dømmende organ beslutter at vedtaket
ikke skal iverksettes før ankefristen er ute, eller anke er avgjort. (Oppsettende virkning betyr at et
vedtak ikke settes i kraft fordi det er anket.)

g

Disiplinærkomiteens avgjørelser er endelige etter pkt a. Domskomiteens avgjørelse etter pkt. b er
endelig.

§ 12-10 Benådning

Forbundsstyret kan i særlige tilfeller benåde medlemmet. Forbundsstyret bør i denne anledning
rådføre seg med domskomiteen.

Gjeldene reglement

KAPITTEL 12
Disiplinærreglement
§ 12-1 Formål og virkeområde

Disiplinærvedtektene er et virkemiddel for å verne om bridgesportens konkurranser, sosiale miljø og
anseelse og gjelder for alle medlemmer og organisasjonsledd i NBF.

§ 12-2 Utøvende organer og oppgaver

a

Klubbstyret er klubbens disiplinærmyndighet, jfr. NBFs vedtekter § 10-6, og skal utøve myndighet i
henhold til disiplinærvedtekten.

b

Kretsstyret er kretsens disiplinærmyndighet, jfr. NBFs vedtekter § 9-9, og skal utøve denne
myndighet henhold til disiplinærvedtekten.

c

Forbundets disiplinærkomité, jfr. NBFs vedtekter § 7-3, skal med unntak av foregående a og b utøve
disiplinærmyndighet i alle andre tilfeller som inngår i NBFs virkeområde. Medlemmer av
disiplinærkomitéen er i sin virksomhet ikke underlagt de styrende organers instruksjonsmyndighet og
kan ikke være medlem av styre eller andre utvalg i NBF.

d

Forbundets domskomité, jfr. NBFs vedtekter § 7-4, er ankeinstans for saker behandlet av
disiplinærkomitéen i første instans. Medlemmer av domskomitéen er i sin virksomhet ikke underlagt
de styrende organers instruksjonsmyndighet og kan ikke være medlem av styre eller andre utvalg i
NBF.

§ 12-3 Handlinger/unnlatelser som kan medføre forføyning

Forføyning etter denne vedtekt kan ilegges, dersom person eller organisasjonsledd:
a

bryter lov, forskrift, vedtekt og vedtak eller unnlater å etterkomme pålegg fra overordnet ledd.

b

begår økonomiske misligheter.

c

opptrer uredelig eller uhøvisk.

d

uten gyldig grunn uteblir fra kamp eller turnering, unnlater å gi beskjed om fraværet i god tid i
forveien og nekter å betale turneringskontingenten.

e

serverer eller nyter alkohol/rusmidler i arrangement i regi av et organisasjonsledd i NBF. Det samme
gjelder bruk av alkohol/rusmidler til sjenanse for andre. I banketter og ved sosiale tilstelninger kan
alkohol nytes i lovlige former.

f

organiserer eller deltar i pengespill om egne eller andre par/lags plasseringer i nasjonale eller
internasjonale bridgeturneringer som en selv spiller i eller har egen vinning av.

g

eller på annen måte opptrer slik at det kan skade bridgesporten og/eller NBFs anseelse.

§ 12-4 Forsett, uaktsomhet, medvirkning og foreldelse

a

For å kunne ilegge disiplinær forføyning må det foreligge forsett eller uaktsomhet.

b

Medvirkning behandles på samme måte som overtredelsen.

c

Overtredelsen foreldes etter 2 år, 3 år for saker som angår økonomiske misligheter § 3 b, regnet fra
den dag forholdet opphørte. Foreldelse avbrytes når en sak anmeldes til en disiplinærmyndighet, eller
offentlig straffeforfølgning innledes.

§ 12-5 Forføyninger

De forføyninger som kan ilegges er:
a

Advarsel

b

Forelegg inntil 3.000 kroner for person og inntil 15.000 kroner for organisasjonsledd.

c

Tap av rett til å arrangere hjemmekamp, eventuelt andre arrangementsmessige reaksjoner.

d

Tap av rett til å ha valgte eller oppnevnte tillitsverv.

e

Tap av rett til å delta i kamp/turnering for ett gitt tidsrom.

f

Tap av medlemskap og derav følgende rettigheter (eksklusjon).

§ 12-6 Påtale, saksbehandling, offentliggjørelse og taushetsplikt

a

Enkeltperson, turneringsarrangør og organisasjonsledd kan påtale overtredelser. Slik påtale skal gis
skriftlig til klubb, krets eller disiplinærkomité. Turneringsleder skal umiddelbart etter avviklet
turnering skriftlig rapportere brudd på disiplinærvedtektene. Rapporten skal sendes til klubb, krets
eller disiplinærkomité, jfr. § 2.
Utøvende myndighet skal fortrinnsvis treffe avgjørelse i enhver sak innen en måned.. Før avgjørelse
skal den påtalte gis anledning til å uttale seg innen fastsatt frist. Avgjørelsen med begrunnelse skal
være skriftlig og sendes påtalte samt klubb(er) og krets(er) der påtalte er medlem. Det skal gis
underretning om at en eventuell forføyning kan ankes, og hvem som er rette ankeinstans.

Endelig avgjørelse offentliggjøres på NBFs hjemmesider og i medlemsbladet, hvis saken anses å være
av allmenn interesse for forbundets medlemmer.
b

Medlemmer av disiplinærmyndighet har taushetsplikt.

c

Forbundsstyret kan fastsette regler om administrative forhold i saksbehandlingen.

§ 12-7 Suspensjon

Når det er grunn til å anta at en person vil bli idømt forføyning etter § 12-3 og særlige grunner taler
for det, kan disiplinærkomitéen beslutte at den det gjelder suspenderes. Suspensjon kan
besluttes for inntil to måneder av gangen. Den samlede suspensjonstid må ikke overstige den tid
vedkommende
antas å ville miste sine rettigheter ved endelig dom.

I suspensjonstiden taper vedkommende de rettigheter som disiplinærkomitéen bestemmer, innenfor de
rammer
som fremgår av § 12-3. Suspensjonstiden skal komme til fradrag i den forføyning som måtte bli utmålt.

Den som blir suspendert skal straks underrettes om beslutningen og at suspensjonsvedtaket kan ankes inn
for
domskomitéen.

§ 12-8 Organisasjonsleddenes kompetanse

a

Klubbstyret kan ilegge forføyninger etter § 12-5, a - advarsel, c - arrangementsmessige reaksjoner, e utelukkelse fra klubbens turneringer i inntil 3 måneder.

b

Kretsstyret kan ilegge forføyninger etter § 12-5, a - advarsel, c - arrangementsmessige reaksjoner, e utelukkelse fra klubb- og kretsturneringer inntil 6 måneder innen egen krets.

c

Hvis klubbstyre eller kretsstyre ønsker strengere reaksjon enn de selv kan ilegge oversendes saken til
disiplinærkomitéen med begrunnet anbefaling.

d

Klubbstyre og kretsstyre skal oversende alle behandlede saker til disiplinærkomitéen.

e

Disiplinærkomitéen behandler i første instans alle saker som oppstår i turneringer, arrangementer og
representasjon av/for NBF. Disiplinærkomitéen kan på grunnlag av innsendte saker fra klubb- og
kretsstyrer på eget initiativ utvide forføyningen til å gjelde for hele NBFs virksomhetsområde og
ilegge også en strengere reaksjon enn den som er truffet av utøvende disiplinærmyndighet i første
instans.

f

Domskomitéen behandler og avgjør saker som er behandlet av disiplinærkomitéen i første instans og
er anket. Domskomitéen avgjørelser kan bli:
-

at saken avvises på grunn av formelle feil i saksbehandlingen
at saken med anmerkninger sendes tilbake til disiplinærkomitéen for ny behandling
at disiplinærkomitéens avgjørelse stadfestes eller oppheves
at forføyningen reduseres eller økes

§ 12-9 Anke

a

Alle saker som er behandlet av klubb- eller kretsstyre kan ankes til disiplinærkomitéen.

b

Saker som er behandlet av disiplinærkomitéen i første instans kan ankes til domskomitéen.

c

Anken skal fremmes skriftlig og være begrunnet. Anken sendes den disiplinærmyndighet som traff
avgjørelsen i første instans. Ankefristen er tre uker for alle typer disiplinærsaker. Anke framsatt etter
fristens utløp skal avvises med mindre særlige grunner taler for at anken behandles.

d

En anke har ikke oppsettende virkning, med mindre det dømmende organ beslutter at vedtaket ikke
skal iverksettes før ankefristen er ute, eller anke er avgjort.

e

Disiplinærkomitéens og domskomitéen avgjørelse i ankesaker er endelig.

§ 12-10 Benådning

Forbundsstyret kan i særlige tilfeller gi benådning i ilagt forføyning. Forbundsstyret bør i denne anledning
rådføre seg med Domskomitéen.

