Til alle klubber.

19.04.2018

Det gledes i rekkene at idretten vår til stadighet tar nye steg, utvikles og legges merke til!
Utvikling fører også med seg nye utfordringer og en av disse er knyttet til pengespill og
sponsor/samarbeidsavtaler for klubber og idrettslag.
Klubber som er tilknyttet NIF og NAIF kan ikke inngå sponsor- eller samarbeidsavtaler med
andre spillselskap enn Norsk Tipping.
Når det gjelder pengespill så oppfordrer vi alle spillere som er medlemmer av en klubb
knyttet til NAIF om å sette seg inn i loven om pengespill. Loven finner du her:
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/niflov/#_NIFLOV097

Her er et utdrag av § 11-20-3.Straffbelagte handlinger/unnlatelser

(1) Følgende handlinger/unnlatelser kan straffes etter dette kapittelet:
a) Å delta i pengespill relatert til en konkurranse der vedkommende deltar.
b) Å utføre handlinger eller unnlatelser som medfører en uregelmessig endring eller
påvirkning av forløpet eller resultatet av en konkurranse eller dens enkeltbegivenheter for
å oppnå en økonomisk fordel for seg selv eller andre med formål å fjerne hele eller deler
av den usikkerhet som er forbundet med konkurranser på en måte som er i strid med
idrettens regelverk eller verdigrunnlag.
c) Å tilby, kreve, motta, forsøke å oppnå eller akseptere en fordel knyttet til manipulering av
en idrettskonkurranse.
d) Å bruke innsideinformasjon til pengespill, til manipulering av konkurranser eller til annet
formål i strid med idrettens regelverk eller verdigrunnlag, til fordel for seg selv eller andre.
e) Å avsløre innsideinformasjon når vedkommende visste eller burde vite at en slik avsløring
kunne lede til at informasjonen ble brukt i forbindelse med pengespill, manipulering av
konkurranser eller annet formål i strid med idrettens regelverk.
f) Å gi eller motta en fordel for utlevering av innsideinformasjon, uavhengig av om
innsideinformasjonen faktisk utleveres.
g) Å unnlate å rapportere ved første mulighet til det berørte organisasjonsleddet eller et
overordnet organisasjonsledd, fullstendige detaljer knyttet til enhver tilnærming eller
invitasjon til å foreta handlinger eller unnlatelser som kan innebære brudd på
bestemmelsene i § 11-20.
h) Å unnlate å rapportere ved første mulighet til det berørte organisasjonsleddet eller
overordnet organisasjonsledd, fullstendige detaljer knyttet til hendelser som har ledet til
eller kan lede til brudd på disse bestemmelser. Dette omfatter informasjon som
vedkommende har blitt eller burde ha blitt kjent med om andre som har mottatt
tilnærmelse eller invitasjon til å foreta handlinger eller unnlatelser som kan innebære
brudd på disse bestemmelsene.
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i) Å ikke samarbeide med et organisasjonsledd som foretar undersøkelser for å avdekke
mulige brudd på bestemmelsene i § 11-20. Dette innebærer blant annet en plikt til, uten
ugrunnet opphold, å gi nøyaktig og fullstendig informasjon eller dokumentasjon om
mulige brudd på bestemmelsene, samt å gi nødvendig bistand til andre organisasjonsledd
som foretar undersøkelser.
j) Å motarbeide eller forsinke undersøkelser foretatt av et organisasjonsledd i forbindelse
med å avdekke mulige brudd på bestemmelsene i § 11-20. Dette inkluderer blant annet å
unndra, manipulere eller ødelegge dokumentasjon eller annen informasjon som kan være
relevant for undersøkelsene.
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