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Ordensregler for  Trondhjems Pistolklubb TPK 

 

§ 1 Formål og virkeområde 

All aktivitet i regi av idrettslaget skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og 

ærlighet. Formålet med ordensreglene er å sikre nevnte verdier, herunder sikre et trygt og godt 

idrettslagsmiljø og et optimalt trenings- og arbeidsmiljø for alle som er involvert i idrettslaget.  

 

Ordensreglene gjelder for: 

 

 Idrettslagets medlemmer 

 Personer som ikke er medlem av idrettslaget som f eks trenere, foreldre, tilskuere og 

andre som benytter idrettslagets fasiliteter eller deltar i aktiviteter i regi av idrettslaget.   

 

I tillegg til disse ordensreglene plikter idrettslagets medlemmer å følge Trondhjems Pistolklubbs 

vedtekter samt overordnede idrettsmyndigheter vedtekter.  

 

Både ordensreglene og ovennevnte regelverk skal være tilgjengelig på idrettslagets nettsider. 

Ordensreglene bør i tillegg sendes pr e-post til ikke-medlemmer (for eksempel foresatte) som kan 

være omfattet av regelverket.  

 

Ordensreglene anses som bekjentgjort for medlemmer og ikke-medlemmer når de er 

offentliggjort på idrettslagets nettside.   

 

§ 2 Idrettslagets fasiliteter og eiendeler 

Kun medlemmer har adgang til idrettslagets ulike eksklusive fasiliteter som klubbhus, 

treningsområder, haller etc. Ikke-medlemmer har kun adgang til idrettslagets ulike fasiliteter der 

dette er naturlig som for eksempel ved oppfølging av barn eller som tilskuer. 

 

Idrettslagets eiendeler og fasiliteter (haller, baner, treningsområder, treningsutstyr etc.) skal 

benyttes på en forsvarlig og aktsom måte. Medlemmer/øvrige personer plikter å innrette seg etter 

de pålegg/instruksjoner som gis av idrettslagets tillitsvalgte, oppmenn, trenere eller ansatte. 

Idrettslaget har intet ansvar for skader som ikke kan lastes idrettslaget.  

 

Medlemmer/øvrige personer skal rydde opp etter seg ved avsluttet treningsøkt.   
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§ 3 Krav til god oppførsel  

Medlemmer/øvrige personer plikter å vise respekt for hverandre, idrettslaget og dens 

medlemmer, samt utvise normal god oppførsel. Dette innebærer blant annet: 

 

 Idrettslagets styre er høyeste myndighet mellom årsmøtene, jf. idrettslagets lov § 18 

og dets arbeid skal respekteres    

 Idrettslagets trenere har ansvaret for medlemmets sportslige utvikling i enhver trening 

og konkurranse. Trenernes arbeid skal respekteres av alle medlemmer, øvrige 

personer og omgivelsene for øvrig. Treneren skal kunne arbeide uforstyrret innenfor 

vedtatte rammer.  

 Det skal utvises god sportsånd og vises respekt overfor alle medlemmer, konkurrenter 

og andre impliserte i trenings- og konkurransesammenheng.  

  

§4 Markedmessige forhold 

Idrettslaget har rett til å pålegge sine medlemmer å benytte klær/utstyr fra bestemte leverandører 

når medlemmene representerer idrettslaget i sportslige sammenheng, forutsatt at pålegget er 

saklig begrunnet og ikke er i strid med sivilrettslige eller overordnet idrettsmyndigheters 

bestemmelser.  

 

§ 5 Konsekvenser ved brudd på ordensreglene 

Brudd på ordensreglene kan medføre ileggelse av disiplinærforføyning, jf. NIFs lov § 11-1.  

 

Ikke-medlemmer kan bortvises fra idrettslagets eiendom på bestemt eller ubestemt tid dersom 

idrettslaget finner det nødvendig. 

 

§ 6 Saksbehandlingsregler for disiplinærforføyninger 

Før styret fatter vedtak om disiplinærforføyning, skal den det vurderes å fatte et vedtak mot gis 

en frist på minst sju (7) dager til å uttale seg om saken. Merknadene skal inngis skriftlig til styret. 

Ved oversittelse av fristen kan styret avgjøre saken basert på de foreliggende opplysninger.  

Saken skal behandles skriftlig og skal avgjøres uten ugrunnet opphold. Idrettslagets 

inhabilitetsbestemmelse skal legges til grunn for behandling av saken. Vedtaket kan ikke påklages.  

Vedtaket skal begrunnes og sendes til den vedtaket gjelder.  
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**** 

KOMMENTARER TIL MAL FOR ORDENSREGLER I IDRETTSLAG 

 
 
Innledning 
Idrettsorganisasjonene merker på samme måte som resten av samfunnet en økt rettsliggjøring og 

større krav til grundig saksbehandling. Dette har medført at overordnede organisasjonsledd i 

større grad har vært nødt å gripe inn i ordensrelaterte problemer og konflikter som kunne vært 

løst på lokalt nivå i idrettslaget. Malen for ordensregler skal være et virkemiddel som 

idrettslagene, gjennom et årsmøte- eller styrevedtak, kan vedta å gjøre til en del av sitt reglement. 

Hensikten er at idrettslag skal kunne gi tydelige regler for hvordan laget ønsker at den idrettslige 

virksomheten skal drives, hva slags opptreden som forventes i møte med denne virksomheten, 

samtidig som rettsikkerheten til alle parter ivaretas dersom det oppstår en konflikt. 

 

I det følgende vil det knyttes kommentarer til de forskjellige bestemmelser i malen for 

ordensregler i idrettslag. 

 

Dette dokumentet bør først og fremst benyttes som referanseverk og bakgrunnsmateriale i 

idrettslagets prosess i å implementere reglene i sitt regelverk. 

 

Kommentarene har ikke til formål å gi en uttømmende juridisk behandling av de 

problemstillinger som omtales, men kun å angi de overordnede juridiske rammer og forklare 

bakgrunnen for hvorfor bestemmelsene er inntatt i malen. Malen er ment å implementeres i sin 

helhet i idrettslagenes regelverk. Dersom det enkelte idrettslag foretar individuelle tilpasninger er 

det viktig at disse ikke kommer i strid med ufravikelig lovgivning eller medfører intern 

disharmoni hva gjelder reglementets bestemmelser og reguleringer. 

 
Til § 1 Formål og virkeområde  

Bestemmelsen angir formålet med regleverket samt regelverkets virkeområde (hvem regelverket 

gjelder for). Hensikten er å synliggjøre de verdier aktiviteten i idrettslagene bygger på, samt at 

dette skal sikres i det følgende regleverket. Verdiene i bestemmelsen korresponderer for øvrig 

med verdiene som er nedfelt i basis-lovnorm for idrettslag § 1 og NIFs lov § 1-2 siste ledd siste 

punktum.  

 

Ordensreglene gjelder primært for idrettslagets medlemmer, men ettersom et idrettslag også kan 

ha behov for å ha regler som gjelder for ikke-medlemmer som f eks foreldre og tilskuere osv, 
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omfatter disse ordensreglene også personer som ikke er medlem av idrettslaget. Retten til å gi 

ordensregler for personer som ikke er medlem av idrettslaget følger idrettslagets alminnelige 

eiendoms- og bruksrett til sine eiendeler (som f eks anlegg, utstyr og andre fasiliteter). 

Eiendomsretten defineres ved at den gir rettighetshaveren (eieren) en alminnelig adgang til å råde 

over og nyttiggjøre seg eiendelen, så lenge det ikke strider mot andres rettigheter. Det betyr at 

eventuelle brukere av eiendelen (medlemmer eller ikke-medlemmer) i utgangspunktet må følge de 

bestemmelser eieren setter. Så lenge idrettslaget eier sine egne anlegg og fasiliteter, og sitt eget 

utstyr, vil derfor hjemmelsgrunnlaget for å gi ordensreglementet være uproblematisk. Når det 

gjelder idrettslag som leier sin anlegg mv. utledes retten til å gi ordensreglement av eierens 

eiendomsrett. Leietakeren er gitt en bruksrett over eiendelen for en bestemt tidsperiode. Innenfor 

den retten som følger av bruksretten kan leietakeren derfor gi ordensregler for de personer som 

skal bruke eiendelen. Begrensningen i adgangen til å gi ordensregler i denne sammenheng følger 

av at leietakerens ordensregler ikke kan stride mot eierens rettigheter. Videre kan ikke 

ordensreglene i den relasjon gis med virkning utover leietakerens bruksrett, og kan heller ikke 

håndheves utover dette.  

 

Brukerne kan ha rettigheter som følge av andre rettsregler (som retten til fri ferdsel mv.). Dette 

vil kunne begrense idrettslagets rett til å gi ordensregler med virkning for ikke-medlemmer når 

brukerne nyttiggjør seg ”åpne” anlegg som f eks en skiløype. I utgangspunktet vil begrensingen i 

eiendoms- eller bruksretten som følger av at anlegget er ”åpent” måtte vurderes konkret i det 

enkelte tilfellet. Likeledes hvilken betydning dette får for håndhevelsen av ordensreglementet. På 

generelt grunnlag er det slik at rettigheter sikret i lov kan begrense eiendomsretten. I dette tilfellet 

er den mest aktuelle begrensningen loven om ”retten til fri ferdsel” som er sikret i lov om 

friluftslivet 1957 nr. 16. Det vil først være i de tilfeller der ordensreglene er i strid med denne, 

eller andre sivilrettslige lover, at ordensreglene må vike.  

 

Årsaken til at reglene også er gitt med virkninger for ikke-medlemmer, er på den ene siden for at 

idrettslaget skal kunne beskytte seg mot ikke-medlemmer som opptrer uakseptabelt overfor 

idrettslaget og medlemmene.  På den andre siden gir det også ikke-medlemmene en mulighet til å 

orientere seg i forhold til hvilken orden som skal følges hos idrettslaget og hvilke rettsgyldige 

sanksjoner brudd på dette blir møtt med.  

 

Ovennevnte forhold må ses i sammenheng med kravet om at ordensreglementet som et 

minimum må offentliggjøres på idrettslagets nettsider, jf. fjerde ledd. Ordensreglementet må 
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offentliggjøres for at det skal kunne få rettsvirkninger for medlemmene og ikke-medlemmene. 

Som medlem i organisasjonen har man plikt til å gjøre seg kjent med idrettens til enhver tid 

gjellende bestemmelser og man er pliktig å følge disse, jf. basis-lovnorm for idrettslag § 3 og NIFs 

lov § 10-4. Ikke-medlemmer er ikke underlagt sistnevnte bestemmelser. Disse skal derfor i den 

grad det er mulig, i tillegg til den generelle offentliggjøringen på nettsidene, også gjøres kjent med 

ordensreglementet gjennom direkte e-post. Dette er for å sikre at personer som sannsynligvis vil 

ha behov for å kjenne til ordensreglementet i størst mulig grad er orientert om det. Dette må 

likevel ses i sammenheng med ordensreglene § 1 siste ledd. Bestemmelsen presiserer at 

offentliggjøring på nettsidene er tilstrekkelig for å hevde at reglene er bekjentgjort. Manglende 

informasjon om ordensreglene gjennom en e-post, jf. ordensreglene § 1 fjerde ledd, vil dermed 

ikke medføre at et ikke-medlem kan anse seg ubundet av regelverket. 

 

Til § 2 Idrettslagets fasiliteter og eiendeler 

Bestemmelsens første ledd angir hvem som har adgang til idrettslagets fasiliteter. Hensynet er å 

sikre idrettslagets fasiliteter mot misbruk, samt verne om idrettslagets økonomiske fundament 

som blant annet er tuftet på medlemmenes utnyttelse av fasilitetene.  

 

Et spørsmål i denne sammenhengen er hvorvidt denne ”adgangsbestemmelsen” også kan gis med 

virkning for ”åpne” anlegg. Med ”åpne anlegg” menes anlegg som er lagt til områder som er 

tilgjengelige for fri ferdsel. Retten til fri ferdsel er som nevnt sikret i lov om friluftslivet 1957 nr. 

16. Loven nedfeller retten til å benytte og ferdes på andres grunn, private veier, stier mv. i visse 

tilfeller. Idrettslagene vil dermed ikke kunne begrense ikke-medlemmers adgang til slike typer 

områder. Ordensreglene er heller ikke ment å begrense en slik adgang, jf. bestemmelsens ordlyd 

”eksklusiv”.   

 

Andre ledd nedfeller en aktsomhetsnorm ved bruk av idrettslagets eiendeler/fasiliteter. Denne 

normen er todelt. For det første krever den at bruken er aktsom og ikke unødig sliter eller 

ødelegger eiendelen eller fasiliteten. For det andre forutsetter det at eiendelene ikke utnyttes på en 

uforsvarlig måte, slik at eiendelen eller fasiliteten - på grunn av den uforsvarlige bruken - er egnet 

til å påføre skade. Aktsomhetsnormen er ment å sikre at brukerne er innforstått med hvilke 

rammer idrettslaget har for bruk av eiendelen/fasiliteten, herunder at misbruk kan medføre at 

idrettslaget ikke har et ansvar for eventuelle skader som oppstår.  
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Når det gjelder retten til å gi pålegg/instruksjoner vil dette gjelde både overfor medlemmer og 

overfor ikke-medlemmer, uavhengig av om anlegget mv. er eksklusivt eller ”åpent”. 

Hjemmelsgrunnlaget for en slik rett utledes av eiendomsretten og foreningsretten. På bakgrunn 

av eiendomsretten vil også et ikke-medlem plikte og følge et pålegg som er gitt dersom pålegget 

er ment å stanse en uaktsom eller skadelig bruk av det åpne anlegget mv. I ”åpne” anlegg er 

hjemmelsgrunnlaget lov om friluftslivet 1957 nr. 16 § 11 andre ledd.  

 

Iht. til bestemmelsens siste ledd skal brukere rydde opp etter seg. Igjen vil dette kravet også 

kunne gjøres gjeldende mot ikke-medlemmer på bakgrunn av eiendomsretten. 

 

Til § 3 Krav til god oppførsel 

Bestemmelsen regulerer ønsket adferd. Adferdsnormen medfører at det skal vises respekt og 

utvises normalt god oppførsel.  

 

Denne normen eksemplifiseres i bestemmelsens kulepunkter. Eksemplifiseringen er ikke 

uttømmende for hvilke forhold som er omfattet er normen. Eksemplene er ment å fremheve 

enkelte forhold som oftere en andre blir syndet mot etter en slik aktsomhetsnorm. 

 

Til § 4 Markedsmessige forhold  

Bestemmelsen angir at idrettslaget har rett til å pålegge sine medlemmer å bruke klær/ustyr fra 

bestemte leverandører i de situasjoner medlemmene representerer idrettslaget i sportslig 

sammenheng. Bestemmelsen er ment å sikre at idrettslaget skal kunne inngå utstyrs- og 

leverandøravtaler med bindende virkning også for medlemmene. Bestemmelsen må ses i 

sammenheng med utøvernes plikt til å medvirke i idrettslagenes markedsavtaler, jf. NIFs lov  

§ 14-5.  

 

Idrettslagets rett etter denne bestemmelsen gjelder kun i de tilfeller der medlemmene 

representerer idrettslaget i sportslige sammenhenger. Bestemmelsen omfatter altså treninger og 

konkurranser, samt andre situasjoner der medlemmene representerer idrettslaget (f eks i media).  

 
Pålegget må være saklig begrunnet. Kravet om saklig grunn er en rettslig standard, hvor kravets 

nærmere innhold endres over tid og hvor idrettslagets praksis, og praksis fra idretten for øvrig, 

har en sentral betydning for tolkningen av saklighetskravet.  
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Til § 5 Konsekvenser ved brudd på ordensreglene 

Bestemmelsen angir hva brudd på reglementet kan medføre.  Bestemmelsen er ment å sikre at 

idrettslaget kan håndheve ordensreglementet med autoritet og med mulighet til å disiplinere 

eventuelle overtredere. Disiplinærforføyning etter NIFs lov § 11-1 er ikke å regne som straff. 

Ordensreglementet er dermed ikke ment å utfylle det som følger av andre sivilrettslige- eller 

idrettslige lover og regler. For eksempel vil en handling både kunne være et brudd på 

ordensreglementet og samtidig et brudd på NIFs straffebestemmelser som medfører straff. 

 

Etter andre ledd kan ikke-medlemmer bortvises fra anlegget mv. ved brudd på 

ordensreglementet. Bestemmelsens rettsgrunnlag utledes som tidligere nevnt fra alminnelige 

prinsipper om eiendoms og bruksrett. En eier/bruker har rett til å bortvise personer som bryter 

de reglene eieren har bestemt skal gjelde for eiendelen eller eiendommen.  

 

Hensynet bak bestemmelsen i andre ledd, er som etter første ledd, å sikre at idrettslaget skal 

kunne håndheve ordensreglementet med autoritet. Behovet for en særbestemmelse for ikke-

medlemmer begrunnes med at idrettslaget ikke har mulighet i å ilegge et ikke-medlem en 

”idrettslig” disiplinærforføyning i henhold til NIFs lov kapittel 11.  

 

Til § 6 Saksbehandlingsregler og disiplinærforføyninger 

Bestemmelsen angir hvilke prosessuelle regler som kommer til anvendelse dersom konsekvenser 

etter § 5 skal ilegges.  Det stilles krav om at prosessen både er skriftlig, innenfor en viss 

tidsramme, og at den det vurderes å fatte et vedtak mot gis anledning til å uttale seg om saken, at 

det foretas en habilitets vurdering mv. Bestemmelsen er ment å ivareta hensynet om sikker 

saksbehandling. Prosessreglene etter ordensreglene § 6 er ikke ment å erstatte NIFs lov § 11.1 

siste ledd, men utfylle denne i de tilfeller der ordensreglementet kommer til anvendelse. 

 

Etter andre ledd skal det foretas en habilitetsvurdering av styrets medlemmer før en eventuell 

konsekvens ilegges. Regler for denne vurderingen følger av basis-lovnorm for idrettslag § 8.  

 

Iht. andre ledd siste setning kan vedtaket ikke påklages. Dette er i samsvar med NIFs lov § 11-1 

hva gjelder ileggelse av alminnelige disiplinærforføyninger.    

**** 


