
Sensorveiledning til eksamensoppgave, 
alternativ 1, i idrettsjuss NIH våren 2021 
 

Oppgave 1. 

A. Etter NIFs forskrift om navn på idrettslag bør navnet vise hvor idrettslaget er lokalisert. Dette 

er ivaretatt ved at stedsnavnet Storevik er med i idrettslagets navn. Ordet «kraft» kan 

forveksles med navnet til det lokale firmaet Storevik Kraft AS og følgelig i strid med 

forskriften om navn på idrettslag. Idrettslaget har ikke rett til å skifte navn til Storevik kraft IL. 

B. Styret i idrettslaget har den formelle kompetansen til å inngå avtale om overdragelse av 

idrettslagets kommersielle rettigheter, men forutsetter at de andre vilkårene for inngåelse er 

oppfylt før styret kan bruke sin kompetanse. 

C. En avtale om overdragelse av idrettslagets kommersielle rettigheter må i henhold til NIFs lov 

§ 13-4 (3) forhåndsgodkjennes av idrettslagets årsmøte og idrettslaget må innhente 

godkjenning fra særforbundet før avtalen/samarbeidet etableres. 

D. NIFs lov § 13-4 (2),4. strekpunkt fastslår at et idrettslag har rett til å utnevne minst én 

representant i avtalepartens styre, her Storevik Kraft AS. 

E. Et samarbeidende selskap har ikke rett til å oppnevne et styremedlem i et idrettslags styre, 

her Storevik kraft IL. Styremedlemmene i idrettslag velges på årsmøtet, Lovnormen for 

idrettslag § 16, nr. 14 a), med unntak av ansattrepresentant, Lovnormens § 6 (4). 

F. Et medlem i idrettslaget som er aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person 

(Storevik Energi AS) som har økonomisk særinteresse i idrettslaget er ikke valgbar. En 

aksjepost på 35% anses å utgjør en posisjon som innebærer en vesentlig innflytelse i 

selskapet. Lise Ås er på denne bakgrunn ikke valgbar i Storevik kraft IL. 

G. I henhold til NIFs lov § 13-4 (2) 2. strekpunkt kan ikke idrettslag inngå avtale som direkte eller 

indirekte overføre rettigheter eller beslutningsmyndighet over idrettslagets sportslige 

virksomhet til avtaleparten. Et sportslig utvalg bestående av to representanter fra hver av 

partene, Storevik kraft IL og Storevik Kraft AS vil medføre at selskapet får direkte eller 

indirekte beslutningsmyndighet på den sportslige virksomheten. Idrettslaget har følgelig ikke 

adgang til å avtale med aksjeselskapet om felles sportslig utvalg. 

H. En utøver har i henhold til NIFs lov § 14-5 (1) som hovedregel og i rimelig utstrekning plikt til 

å medvirke i gjennomføring av markedsavtaler idrettslag inngår med næringslivet. Etter § 14-

5 (3) kan utøver ta forbehold om ikke å bli benyttet i markedsføring dersom slik medvirkning 

vil stride mot utøverens etiske eller moralske overbevisning. Kari Tastads engasjement mot 

plast tilsier at hun kan nekte å delta i en reklamekampanje for plastprodukter og fortelle om 

de miljømessige fordelene med plast. 

 

 

  



Oppgave 2. 

A. For å kunne ilegges straff etter NIFs straffebestemmelser må følgende være oppfylt 

a. Lovprinsippet. Medlemmet må ha begått brudd på en de forbudte handlingene i NIFs 

lov § 11-4. 

b. Skyldprinsippet. Medlemmet må kunne bebreides for handlingen, dvs. ha utvist 

skyld, minimum uaktsomhet. 

c. Gjerningspersonen må ha fylt 15 år da den straffbare handlingen fant sted. 

d. Tilregnelighetsprinsippet. Gjerningspersonen må ha vært tilregnelig i 

gjerningsøyeblikket. 

e. Det må ikke foreligge straffrihetsgrunner eller samtykke 

B. En dom fra NIFs domsutvalg kan ankes til appellutvalget, NIFs lov § 11-11 (1). 

C. Et vedtak om alminnelig disiplinærforføyning kan ikke overprøves innen idretten. En sak kan i 

noen tilfeller prøves for de alminnelige domstoler. 

D. Det positive med en påtalenemnd vil være at de juridiske vurderingene skal legges til grunn 

for om påtale skal finne sted eller ikke og rettssikkerheten for medlemmene vil bli styrket. 

Manglende kompetanse, faglig og økonomisk, i mange idrettslag, idrettspolitiske hensyn og 

kameraderi som kan forekomme med dagens ordning vil ikke hindre påtale. Mot ordningen 

taler kostnadene en påtalenemnd vil medføre for idretten, på bekostning av midler til den 

aktive idretten. 

E. Idrettslag har som alle andre virksomheter som sysselsetter mer enn fem arbeidstakere, plikt 

i henhold til Arbeidsmiljølovens § 2 A-6 til å ha rutiner for intern varsling. Også virksomheter, 

herunder idrettslag, med færre enn fem ansatte skal ha slike rutiner dersom forholdene i 

virksomheten/idrettslaget tilsier det. 

F. Forsettlige eller uaktsomme brudd på reglene om intern varsling kan straffes med bøter eller 

fengsel inntil ett år i henhold til Arbeidsmiljølovens § 19-1 (1). 

 

 

 

  



Sensorveiledning til eksamensoppgave, 
alternativ 2, i idrettsjuss NIH våren 2021 
 

Oppgave 2. 

G. Idrettslag har som alle andre virksomheter som sysselsetter mer enn fem arbeidstakere, plikt 

i henhold til Arbeidsmiljølovens § 2 A-6 til å ha rutiner for intern varsling. Også virksomheter, 

herunder idrettslag, med færre enn fem ansatte skal ha slike rutiner dersom forholdene i 

virksomheten/idrettslaget tilsier det. 

H. Forsettlige eller uaktsomme brudd på reglene om intern varsling kan straffes med bøter eller 

fengsel inntil ett år i henhold til Arbeidsmiljølovens § 19-1 (1). 

I. Det positive med en påtalenemnd vil være at det er de juridiske vurderingene som legges til 

grunn for om påtale skal finne sted eller ikke og rettssikkerheten for medlemmene vil bli 

styrket. Manglende kompetanse, faglig og økonomisk i mange idrettslag, idrettspolitiske 

hensyn og kameraderi som kan forekomme med dagens ordning vil ikke være til hinder for 

påtale. Mot ordningen taler kostnadene en påtalenemnd vil medføre for idretten, på 

bekostning av midler til den aktive idretten. 

J. For å kunne ilegges straff etter NIFs straffebestemmelser må følgende være oppfylt 

a. Lovprinsippet. Medlemmet må ha begått brudd på en de forbudte handlingene i NIFs 

lov § 11-4. 

b. Skyldprinsippet. Medlemmet må kunne bebreides for handlingen, dvs. ha utvist 

skyld, minimum uaktsomhet. 

c. Tilregnelighetsprinsippet. Gjerningspersonen må ha vært tilregnelig i 

gjerningsøyeblikket. 

d. Gjerningspersonen må ha fylt 15 år da den straffbare handlingen fant sted. 

e. Det må ikke foreligge straffrihetsgrunner eller samtykke 

K. En dom fra NIFs domsutvalg kan ankes til appellutvalget, NIFs lov § 11-11 (1). 

L. Et vedtak om alminnelig disiplinærforføyning kan ikke overprøves innen idretten. En sak kan i 

noen tilfeller prøves for de alminnelige domstoler. 

 

Oppgave 2. 

A. Etter NIFs forskrift om navn på idrettslag bør navnet vise hvor idrettslaget er lokalisert. Dette 

er ivaretatt ved at stedsnavnet Storevik er med i navnet. Derimot kan navnet «energi» 

forveksles med navnet til firmaet Storevik Energi AS og følgelig i strid med forskriften om 

navn på idrettslag. Idrettslaget har ikke rett til å skifte navn til Storevik energi IL. 

B. Styret i idrettslaget har den formelle kompetansen til å inngå avtale om overdragelse av 

idrettslagets kommersielle rettigheter, men forutsetter at de andre vilkårene for inngåelse er 

oppfylt. 

C. En avtale om overdragelse av idrettslagets kommersielle rettigheter må i henhold til NIFs lov 

§ 13-4 (3) forhåndsgodkjennes av idrettslagets årsmøte og idrettslaget må innhente 

godkjenning fra særforbundet før avtalen/samarbeidet etableres. 

D. NIFs lov § 13-4 (2),4. strekpunkt fastslår at et idrettslag har rett til å utnevne minst én 

representant i avtalepartens styre, her Storevik Energi AS. 



E. Et samarbeidende selskap har ikke rett til å oppnevne et styremedlem i et idrettslags styre, 

her Storevik energi IL. Styremedlemmene i idrettslag velges på årsmøtet, Lovnormen for 

idrettslag § 16, nr. 14 a), med unntak av ansattrepresentant, Lovnormens § 6 (4). 

F. I henhold til NIFs lov § 13-4 (2) 2. strekpunkt kan ikke idrettslag inngå avtale som direkte eller 

indirekte overføre rettigheter eller beslutningsmyndighet over idrettslagets sportslige 

virksomhet til avtaleparten. Et sportslig utvalg bestående av to representanter fra hver av 

partene, Storevik kraft IL og Storevik Kraft AS vil medføre at selskapet får direkte eller 

indirekte beslutningsmyndighet på den sportslige virksomheten. Idrettslaget har følgelig ikke 

adgang til å avtale med aksjeselskapet om felles sportslig utvalg. 

G. Et medlem i idrettslaget som er aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person 

(Storevik Energi AS) som har økonomisk særinteresse i idrettslaget er ikke valgbar. En 

aksjepost på 25% anses ikke å utgjør en posisjon som innebærer en vesentlig innflytelse i 

selskapet. Lise Ås anses på denne bakgrunn å være valgbar i Storevik energi IL. 

H. En utøver har i henhold til NIFs lov § 14-5 (1) som hovedregel og i rimelig utstrekning plikt til 

å medvirke i gjennomføring av markedsavtaler idrettslag inngår med næringslivet. Etter § 14-

5 (3) kan utøver ta forbehold om ikke å bli benyttet i markedsføring dersom slik medvirkning 

vil stride mot utøverens etiske eller moralske overbevisning. Avholdsmannen Tobias Tastads 

engasjement mot alkoholholdige drikker tilsier at han kan nekte å medvirke i en kampanje 

for et selskap som produserer alkoholholdig drikke. 

 

 

 


