Mandat ankeutvalget 2021
Ankeutvalget skal behandle avgjørelser tatt av andre komiteer og utvalg (ikke avgjørelser tatt i
forbundsstyret) i saker som angår Norges Cricketforbunds (heretter kalt NCFs) spillereglement.
Ankeutvalget består av en (1) leder, tre (3) medlemmer og ett (1) varamedlem som forholder seg til
NIFs lov §11-2 og NCFs gjeldende spillereglement. Endringer i NIFs lov trer i kraft umiddelbart, selv når
mandatet ikke er oppdatert i forhold til vedtatte endringer.
NIFs lov, § 11-2. Sanksjon etter særforbundets regelverk
1) Særforbund kan ha eget regelverk som gir hjemmel for sanksjoner ved overtredelse. Følgende
sanksjoner kan benyttes, enkeltvis eller i kombinasjon
a. irettesettelse,
b. bot oppad begrenset til kr 50 000 pr. person og kr 500 000 pr. organisasjonsledd.
c. tap av plassering/resultat/poeng,
d. bortvisning fra hele eller deler av anlegg, lokaler mv. organisasjonsleddet disponerer,
e. nektelse av adgang til, eller andre begrensninger i adgangen til bruk av, hele eller deler
av anlegg, lokaler mv. organisasjonsleddet 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 kamper/konkurranser. Slik sanksjon kan besluttes slik at den helt eller
delvis får virkning i terminfestet konkurransesesong. Ved ileggelse av en sanksjon på mer
enn 6 måneder, skal avgjørelsen sendes NIFs domsutvalg for vurdering av om sanksjonen
skal utvides til å omfatte flere organisasjonsledd.
2) I særlige tilfeller kan Idrettsstyret godkjenne andre sanksjoner inntatt i særforbundet eget
regelverk.
3) Dersom det etter særforbundets vurdering bør ilegges strengere sanksjoner enn de som
fremkommer av første ledd, skal saken påtales iht. § 11-12. (4) Sanksjoner etter særforbundets
eget regelverk må ikke tildeles uten at saken er undergitt en forsvarlig saksbehandling tilpasset
sakens karakter, omstendighetene for øvrig, og de konsekvenser en reaksjon vil kunne få for den
saken gjelder.
Sanksjoner skal ikke overskride de øvre rammer som presentert i §11-2.
Retningslinjer
1) Anken skal fremsettes skriftlig og senest innen 2 virkedager. Med skriftlig, menes pr. post,
rekommandert brev, e-post eller skriftlig overlevering ved personlig oppmøte. Saker som ikke
rapporteres skriftlig vil ikke behandles.
2) Avgjørelser i Sanksjonsutvalget kan ankes innen 2 virkedager fra involvert part blir kjent med
avgjørelsen. Anker sendt inn etter fristens utløp, behandles ikke, med mindre saken er av prinsipiell
viktig karakter, eller det foreligger særlige grunner til at anken ble sendt inn etter fristen (innen en
rimelig periode).
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3) Klagen behandles ikke dersom ankeavgiften på kr. 500 ikke er betalt inn til NCFs konto. Kvittering på
innbetaling av ankeavgiften, må vedlegges den skriftlige anken. Anker rapportert inn av (a) andre
organisasjonsledd i NCF, (b) komiteer/utvalg valgt eller oppnevnt av NCF, (c) representanter utpekt i
NCF (kun i rollen som NCF representant) eller (d) forbundsstyret betaler ikke ankeavgift.
4) Anken kan ikke behandles av personer som selv har interesse i saken, som selv har rapportert inn
saken, som selv tidligere har behandlet saken i en annen instans i NCF, eller personer hvor det
foreligger andre særlige grunner som svekker tilliten til dennes habilitet.
5) Saken skal behandles av minst to medlemmer i ankeutvalget. Det betyr at ankeutvalget kun er
vedtaksført med to eller flere medlemmer. Et medlem kan ikke alene behandle en sak.
6) Anken vurderes kun ut ifra de saksdokumenter og kun de bevis som foreligger i saken. Partene i
saken har rett til å søke om å få gi muntlige bemerkninger til anken, men kun dersom ankeutvalget
enstemmig godkjenner at det er nødvendig for saken. Dersom det er åpnes for muntlige
bemerkninger, skal alle parter i saken varsles og ha rett til å være tilstede (ved ønske) sammen med en
rådgiver.
7) Anken skal behandles så snart som mulig og innen 14 dager.
8) Ankeutvalget kan:
(a) Avvise anken på grunn av formelle feil.
(b) Oppheve avgjørelsen, sende saken i retur for ny behandling og gi retningslinjer for den nye
behandlingen.
(c) Stadfeste den påankende avgjørelsen (dvs. bekrefte avgjørelsen).
(d) Avsi ny dom.
9) Avgjørelser skal være godkjent og signert av utvalgets leder. Lederen skal også bekrefte at
avgjørelsen er tatt av flertallet i utvalget. Ved stemmelikhet teller lederens (eller konstituert leders)
stemme dobbelt.
10) Avgjørelsen skal kommuniseres til de involverte parter og forbundets administrasjon så fort som
mulig.
11) Vedtak fattet av ankeutvalget er endelige og kan ikke ankes videre.
12) Søknad om benådning.
(a) Ankeutvalget kan, etter søknad og når det foreligger særlige grunner som taler for det, gi
økonomisk benådning/redusering av den økonomiske sanksjonen.
(b) Partene kan sende søknad med nødvendig dokumentasjon og søke om benådning/reduksjon
i forhold til sanksjonen.
(c) Søknaden må fremsettes skriftlig og senest innen 7 dager etter at vedkommende har blitt
kjent med den endelige avgjørelsen fattet av ankeutvalget. Søknad fremsatt etter at
søknadsfristen er utløpt skal avvises.
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