LOV
for
NORGES FEKTEFORBUND
(Ajourført etter endringer vedtatt av Forbundstinget 1998)

§ 1 Formål
Norges Fekteforbunds (NF) formål er å fremme fekteidretten i Norge og å representere idretten
internasjonalt.
§ 2 Organisasjon
NF er en sammenslutning av alle lag som organiserer fekting og som er medlemmer av Norges
Idrettsforbund (NIF). Lagene kan organiseres i særkretser.
NF er høyeste faglige myndighet for fekteidretten i Norge.
NF er medlem av NIF og Federation Internationale d'Escrime, og er underlagt de til enhver tid
gjeldende lover og bestemmelser for disse.
Samarbeid med idrettsorganisasjoner/utøvere utenfor NIF må være godkjent av og underlagt kontroll av
NF.
§ 3 Medlemskap
Alle lag som organiserer fekting og er medlem av NIF har rett til å bli medlemmer i NF.
Melding om medlemskap i NF sendes særforbundet via idrettskretsen. Utmelding av NF skjer på
samme måte.
Alle lag som er tilsluttet NF plikter å overholde NIFs og NFs lover, sikkerhetsbestemmelser,
bestemmelser og vedtak.
Innen 31/12 hvert år sender alle lag som er medlem i NF rapport til forbundet på fastsatt skjema.
§ 4 Æresmedlemmer
Innehavere av NFs Hederstegn i gull er æresmedlemmer i NF.
§ 5 Kontingent/avgifter
Forbundstinget kan fastsette kontingent og avgifter.
Skyldig kontingent/avgifter medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på tinget. Lag som skylder
kontingent/avgifter for mer enn ett år kan styret frata medlemskap i NF, og styret kan anbefale overfor
NIF at laget fratas medlemskapet i NIF. Reglene i NIFs lov § 10-2 gjelder tilsvarende.
§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert
tapt arbeidsfortjeneste.
Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av NFs budsjett og regnskap.
§ 7 Inhabilitet
For NFs tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs habilitetsregler, jfr NIFs lov § 27.
§ 8 Straffesaker
For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 (NIFs straffebestemmelser).
§ 9 Forbundstinget
NFs høyeste myndighet er forbundstinget som holdes hvert annet år i 1. kvartal.
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Tinget innkalles av styret med minst 10 ukers varsel direkte til de representasjonsberettigede
organisasjonsledd. Forslag som skal behandles på tinget må være sendt styret senest 8 uker før tinget.
Fullstendig saksliste med forslag må være utsendt minst 2 uker før tinget til samtlige møteberettigede,
jfr § 10.
Tinget er vedtaksført med det antall godkjente stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og
stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
Tinget kan ikke behandle forslag om endring i lov og bestemmelser som ikke er oppført på den utsendte
sakslisten. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de godkjente stemmene krever det. Slik
beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste, jfr NIFs lov § 2-9.
§ 10 Representasjon på forbundstinget
På tinget møter med stemmerett:
a)
b)

Styret
Representanter fra lagene etter følgende skala regnet etter antall lagsmedlemmer:
Under 26:
26 - 50:
over 50:

c)

1 representant
2 representanter
3 representanter.

En representant for hver fektekrets/fekteutvalg.

Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte eller på medlemsmøte med
dette valg på kunngjort saksliste, eller oppnevnt av styret etter fullmakt fra årsmøtet.
Ved tinget nyttes reiseutgiftsfordeling for de stemmeberettigede representanter (ikke diett).
Uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett møter NFs æresmedlemmer.
Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor
utvalgets/komitéens arbeidsområde:
a)
b)
c)

Lederne i de faglige utvalg/komitéer, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom leder er
forhindret fra å møte.
Kontrollkomitéens medlemmer.
Revisor.

§ 11 Ledelse av forbundstinget
Tinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være valgt(e) representant(er).
§ 12 Forbundstingets oppgaver
Tinget skal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Godkjenne sakslisten.
Velge dirigent(er) og sekretær(er).
Godkjenne de fremmøtte representanter.
Behandle årsmeldinger.
Behandle NFs regnskaper i revidert stand.
Behandle innkomne forslag.
Fastsette kontingent og avgifter.
Behandle langtidsbudsjett og langtidsplan.
Tilsette statsautorisert/registrert revisor til å revidere regnskapet, samt fastsette revisors honorar.
Velge:
a)
President og visepresident
b)
3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
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Kontrollkomité på 2 medlemmer med 2 varamedlemmer
Domsutvalg med leder og 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
Appellutvalg med leder og 4 medlemmer og 2 varamedlemmer
Representanter til ting og møter i de organisasjoner NF er tilsluttet.
Valgkomité, bestående av leder og 2 medlemmer med 2 varamedlemmer.
Hederstegnråd, bestående av 5 medlemmer. Alle skal være innehavere av NFs
hederstegn. Hederstegnrådet konstituerer seg selv.
Lovutvalg, bestående av 3 medlemmer med 2 varamedlemmer. Lovutvalget konstituerer
seg selv.

Leder og nestleder i utvalgene velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet først og deretter
velges varamedlemmene samlet.
Ved valgene skal det være kandidater/representanter fra begge kjønn. Kjønnsfordelingen i
medlemsmassen i forbundets lag skal være retningsgivende for sammensetningen, dog slik at det er
minst 2 representanter fra hvert kjønn i råd og utvalg mv. som består av mer enn 3 medlemmer. Valg
skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.
Tillitsvalgt kan ikke samtidig være arbeidstaker innen samme organisasjonsgren, med mindre
idrettsstyret gir dispensasjon. Ingen kan samtidig være leder eller nestleder i underordnet og overordnet
organisasjonsledd, bortsett fra at leder og nestleder i et lag kan være leder eller nestleder i idrettskrets,
særforbund, særkrets eller idrettsråd.
§ 13 Stemmegivning på forbundstinget
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de
avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på
stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall
forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er
blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal
velges, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt.
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer,
foretas bundet omvalg mellom de 2 kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å ansees valgt ha mer enn halvparten
av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange
kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av
stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen
anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved
loddtrekning.
§ 14 Ekstraordinært forbundsting
Ekstraordinært ting holdes når Idrettsstyret, styret eller 1/3 av NFs lag eller særkretser sender inn
skriftlig krav om dette.
Ekstraordinært ting innkalles med minst 2 ukers varsel. Tinget kan bare behandle de saker som kravet
om tinget omfatter og som er kunngjort i innkallelsen.
§ 15 Styret
Forbundet ledes og forpliktes av styret som er NFs høyeste myndighet mellom tingene.
Styret skal:
1.
2.

Iverksette tingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
Forestå NFs daglige administrasjon, representere forbundet utad og utøve den faglige

3.
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myndighet.
Oppnevne medlemmer av utvalg og komiteer etter oppdrag fra tinget eller som styret finner
påkrevet, samt utarbeide retningslinjer for disse.

Styret kan oppnevne arbeidsutvalg blant sine medlemmer og utarbeide retningslinjer for dette.
Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de
avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.
§ 16 Regler om startberettigelse
En fekter kan ikke representere et lag i konkurranser uten å ha vært medlem av laget i minst en måned.
En fekter kan ikke representere mer enn ett lag i samme kalenderår.
Styret kan gi dispensasjon fra disse bestemmelser.
§ 17 Oppløsning
Oppløsning av NF må først behandles på ordinært ting. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall,
innkalles ekstraordinært ting 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas
med 2/3 flertall.
I tilfelle oppløsning eller annet opphør av forbundet, tilfaller forbundets eiendeler NIF.
§ 18 Lovendring
Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært ting etter å ha vært oppført på
sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

STATUTTER
FOR NFs HEDERSTEGN
(Tingvedtak 1974. Endring 1977, 1987 og 1989)

1. Norges Fekteforbunds hederstegn i gull er forbundets høyeste utmerkelse. Det tildeles:

2.

a)

Med blått bånd til medlemmer av Norges Fekteforbund som er norske statsborgere, og
som på en særdeles fortjenstfull måte har arbeidet for fektesporten.

b)

Med gult bånd til andre som på en meget fortjenstfull måte har arbeidet for norsk
fektesport, eller for samarbeide med Norges Fekteforbund på det internasjonale plan.

Alle hederstegn med miniatyr bekostes av forbundet, og begge utleveres samtidig.
Miniatyren skal ha et bånd med lengde 3,5 cm og en plate på innsiden øverst.

3.

Forslag om utdeling av hederstegnet kan fremsettes av:
a)
Innehavere av hederstegnet
b)
Forbundsstyrets medlemmer
c)
Styret i en fektekrets
d)
Styret i en fekteklubb

4.

Forslagene sendes styret, som oversender dem til hederstegnrådet for behandling.

5.

Hederstegnrådet velges etter NFs lov. Rådet har innstillende myndighet til NFs styre i alle saker
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vedrørende NFs hederstegn.
Rådet ledes av en leder, valgt av og blant rådets medlemmer.
Rådet innkalles av lederen og er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede.
Rådet fører protokoll over sine forhandlinger.
6.

På bakgrunn av hederstegnrådets innstilling treffer styret avgjørelse om tildeling av hederstegn.
I tilfelle dissens i styret, kreves 4/5 flertall for gyldig vedtak.

7.

I tilfelle av at et forslag om tildeling av hederstegn ikke bifalles, underrettes forslagsstilleren
herom av NF.

8

Diplomet som følger hederstegnet underskrives av forbundets president.

9

Innehavere av NFs hederstegn i gull er æresmedlemmer av NF.
NF svarer for lisens til forbundets æresmedlemmer. De som ønsker utstedt internasjonal
fektelisens kan få det ved henvendelse til forbundet.
De har rett til å møte på alle Ting med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett, dersom de
ikke også er representant etter NFs lov § 10.

STATUTTER
for
NORDISK FEKTEUNION
(Vedtatt på stiftelseskongress 26/11-1993. Revidert 26/11-1994 og 24/11-1995).

§ 1 Formål
Nordisk Fekteunion (NFU) skal utvikle det sportslige og organisatoriske samarbeid mellom
medlemslandene.
§ 2 Organisasjon
Land i Norden og Baltikum som organiserer fekting kan være medlemmer i NFU.
Hvert land kan fritt tre ut av NFU. NFU kan oppløses når et flertall er for det.
Medlemmer er ved stiftelsen: Danmark, Finland, Norge og Sverige.
Stiftelsesdato: 26 november 1993.
Den høyeste organisatoriske myndighet i NFU er lagt til Kongressen i Nordisk Fekteunion. Den
løpende virksomhet ledes av et styre som er valgt av Kongressen.
NFU benytter svensk, dansk norsk eller engelsk under sine forhandlinger. Kongressprotokollen skrives
på vertslandets språk og oversettes til engelsk.
§ 3 Nordisk fektekongress
Nordisk Fektekongress holdes årlig, normalt i forbindelse med Nordisk junior og ungdom
kårdemesterskap.
Kongressen innkalles av Styret med minst 6 måneders varsel. Liste over saker som skal behandles på
Kongressen skal styret sende medlemslandene minst en måned før Kongressen skal holdes.
Hvert medlemsland har en stemme på Kongressen. Kongressen er vedtaksfør med det antall godkjente
stemmer som møter. Stemmegivning kan skje ved fullmakt, og gjelder en person/land.
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Kongressen skal behandle:
Godkjenne sakslisten
Velge dirigent og sekretær (referent)
Godkjenne de fremmøtte representanter
Behandle spørsmål om medlemskap
Behandle årsberetning fra styret
Godkjenne regnskap
Godkjenne bestemmelser for Nordisk Fektedommerkomité
Behandle innkomne forslag: Behandle forslag som man er enig om å behandle
Fastsette tidspunkt for neste Nordiske mesterskap og arrangør
Godkjenne budsjett
Valg:
Valg av President
Valg av 2 medlemmer til styret
Valg av 2 suppleanter til styret
Valg av 2 revisorer
§ 4 Styret
Nordisk Fekteunion ledes og forpliktes av styret som NFUs høyeste myndighet mellom Kongressene.
Styret skal:
Iverksette vedtak fattet av Kongressen.
Forestå den nødvendige administrasjon.
Oppnevne medlemmer av utvalg etter oppdrag fra Kongressen, eller som styret finner påkrevet,
samt utarbeide retningslinjer for disse.
Styret holder møte når Presidenten bestemmer det, eller når et flertall av medlemmene krever det. Styret
er vedtaksført når et flertall av styret er tilstede.
§ 5 Åpne nordiske mesterskap
Programmet for de åpne nordiske mesterskaper omfatter følgende konkurranser:
-

Nordisk mesterskap se § 5 pkt 1-11
(Championat International Nordic - CIN)

-

Nordisk juniormesterskap, se §§ 5 og 6
(Championat International Nordic Junior - CINJ)

-

Nordisk ungdomsmesterskap, se §§ 5 og 7
(Championat International Nordic Cadet - CINC)

-

Åpne nordiske mesterskaper, se §§ 5 og 8.
Alminnelige bestemmelser

1

Innbydelse til de åpne nordiske mesterskap skal sendes senest 3 måneder før stevnet.

2

Påmelding av deltakere skal skje gjennom de respektive lands fekteforbund og må være
arrangørens sekretariat i hende senest 14 dager før stevnet.

3

Det påligger Nordisk Fekteunion å sende til FIE:
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a
Dato for de Nordiske mesterskap for å få disse innført i FIEs internasjonale kalender.
b
Resultatene fra mesterskapene.
Det påligger arrangøren av mesterskapene å holde eget telegrambyrå underrettet om resultatene.

5

Det arrangerende lands fekteforbund betaler alle kostnader ved mestererskapet.

7
6

Arrangøren er ansvarlig for at det er lege tilstede ved CIN, og om mulig også ved CINC/CINJ.

7

Ved finaler i nordiske mesterskaper skal det om mulig være touche-lamper ved pistene.

8

Nordiske mesterskaper holdes etter FIE reglementets bestemmelser for VM med eventuelle
avvik fastsatt av Nordisk Fekteunion. Turneringsledelsen (Directoire Technique) består av to
medlemmer fra det arrangerende land og ett fra hvert av de øvrige deltakende land.
Turneringsledelsen fungerer samtidig som appelljury.

9

Nordiske mesterskaper (se §§ 7 og 8) er åpne for alle fektere med gyldig FIE lisens.

10

Det er obligatorisk for hvert fekteforbund å stille med dommere på hvert våpen i forhold til sin
deltakelse etter følgende regler:
1 - 5 deltakere
6 - 10 deltakere
11- 20 -"21-30
osv.

11

-"-

1 dommer
2 dommere, eller 1 dommer pluss betaling av 1000 SEK
3 dommere, eller 1 dommer pluss betaling av 2000 SEK, eller 2
dommere pluss betaling av 1000 SEK
4 dommere eller ...
osv.

Aldersbestemmelser for Nordisk junior-og ungdomsmesterskap (tilpasset intensjonen i forslaget
behandlet på Nordisk Fekteklongress 23/11-96 og i prisippet vedtatt på Kongressen 28/11-97):
Yngre ungdom: En fekter er yngre ungdom til og med den 30. juni i det kalenderår han/hun
fyller 13 år.
Eldre ungdom: En fekter er eldre ungdom fra og med den 1. juli i det kalenderår han/hun fyller
13 år og t.o.m. den 30. juni i det kalenderår han/hun fyller 15 år.
Kadett: En fekter er kadett fra og med den 1. juli i det kalenderår han/hun fyller 15 år og til og
med den 30. juni i det kalenderår han/hun fyller 17 år.
Junior: En fekter er junior fra og med den 1. juli i det kalenderår han/hun fyller 17 år og til og
med den 30. juni i det kalenderår han/hun fyller 20 år.
Senior:
Alle øvrige fektere.
Veteran: Fektere som har fylt 40 år innen 1. juli det år konkurransen arrangeres.

§ 6 Nordisk juniormesterskap
1
Nordisk Junior Mesterskap (CINJ) holdes individuelt på alle våpen. Det kan arrangeres som
uavhengige mesterskap for henholdsvis kårde, florett og sabel.
2

Medaljer til nr 1, 2 og to 3. plasser i den åpne konkurransen, mens finalister som ikke får
medalje får NFUs diplom.

§ 7 Åpne nordiske ungdomsmesterskap
1
Åpne Nordiske Ungdomsmesterskap (CINC) holdes individuelt på alle våpen.
2

CINC arrangeres sammen med CINJ for hvert våpen. Konkurransen er åpen for ungdomsfektere
fra alle nasjoner.

3

Medaljer utdeles til nr 1, 2 og to 3. plasser individuelt i den åpne konkurransen, mens finalister
som ikke får medalje får NFUs diplom.

§ 8 Åpne nordiske mesterskap - nordiske seniormesterskap
1
Åpne Nordiske mesterskap, individuelt og klubblag - Championat International Nordic (CIN) på
alle våpen - arrangeres hvert år etter en turnus fastlagt av Nordisk Fekteunion.

2
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Turneringen gjennomføres etter reglene i § 5 pkt 8.

3
og

Medaljer deles ut til nr 1, 2 og to 3. plasser. Inskripsjon: Cham.Int. Nordic, årstall, plass, våpen
ted. Finalister som ikke får medalje får NFUs diplom.

§ 9 Nordisk Cup
1
Nordisk Cup, kårde damer og herrer, består av de konkurranser som bestemmes av foregående
års kongress.
2

Poengene legges sammen og beregnes for hvert enkelt stevne etter samme poengskala som for
World Cup konkurranser.

3

Vinner blir den som sammenlagt får høyest poengsum fra konkurransene.
Ved lik poengsum er vinner den som har beste plassering fra et av stevnene, deretter nestbeste
plassering og så for 3. beste plassering osv. Siste alternativ er at pengepremien deles mellom
dem som står likt.

4

Vinnerprisene fastsettes av hvert år av Kongressen, og utgiften deles likt mellom de
arrangerende land.

§ 10 Nordisk fektedommer komité
1
Nordisk Fektedommer Komité trer sammen i forbindelse med Nordiske mesterskap for junior
og ungdom.
2

Komiéen består hvert år av de medlemmer som deltar i Komitéens møte. Formann utnevnes
hvert år av Komitéen.

3

Hvis det er anmeldt kandidater til dommerprøve, skal Komitéen bedømme disse.

4

Komitéen skal autorisere en liste over nordiske dommere.

5

Komitéen holder kontroll med at dommere som ikke har dømt de to siste årene blir strøket av
listen. Strøket av listen blir også dommere som etter gjentatte oppfordringer ikke møter til
fornyet prøve.

6

De enkelte lands fekteforbund kan arrangere dommerprøver i forbindelse med nasjonale eller
nordiske konkurranser. Ved disse prøver skal det fra arrangørlandet alltid være tilstede en
representant som står ansvarlig for prøvene.

7

Dommerprøven består av to deler. En praktisk del (prøvedømming), overvåket av den dommeransvarlige representant, og i tillegg til en skriftlig og/eller muntlig prøve.

8

Dommere som er utsendt av sine respektive forbund til Nordiske Mesterskap skal være korrekt
antrukket (ikke treningsdrakt eller liknende).

9

Alle henvendelser vedrørende dommerlister etc. bes rettet til dommerkomitéens formann.

§ 11 Diverse
Disse Statutter erstatter tidligere "Bestemmelser for det nordiske fægtesamarbejde".

REGLEMENT
for
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for avtaler mellom norsk fektesport og næringslivet (Sponsorreglement)
(Tingvedtak 1998)

1

Virkeområde
Reglementet gjelder for alle organisasjonsledd og all aktivitet organisert under
Norges
Fekteforbund og er underordnet kapittel 13 i Norges Idrettsforbunds og Olympiske Komites lov
om avtaler mellom idretten og næringslivet. Ved deltagelse i stevner og mesterskap organisert
av F.I.E. er en forpliktet til å følge dette forbunds regler.

2

Formål
Formålet med reglementet er å regulere forholdet mellom norsk fekting og næringslivet,
samt å regulere forholdet mellom Norges Fekteforbund og underordnede
organisasjonsledds samarbeide
med næringslivet.

3

Prinsipper for innholdet i samarbeidsavtaler
Som avtalepartner skal idretten ta vare på sin frie stilling. Ingen avtaler kan inneholde
bestemmelser som bryter med norsk idretts verdigrunnlag eller som er
egnet til å skade
idrettens anseelse.
Det er ikke adgang til å inngå avtaler der det økonomiske utbyttet i hovedsak tilfaller andre
enn
fektesportens organisasjonsledd og utøvere.
Utøvere har forbeholdsrett som angitt i § 13-5 i Norges Idrettsforbunds og Olympiske
Komites lov.

4

Hvem som kan inngå avtaler
Avtaler kan i utgangspunktet kun inngås av organisasjonsledd; forbundet, kretser eller
klubber, og
for de sistnevnte må avtalene godkjennes av forbundet. Enkeltutøvere kan etter
godkjennelse fra
klubb og forbund inngå avtaler så langt disse ikke kommer i konflikt med
overordnet
organisasjonsledds avtaler. Det økonomiske oppgjør skjer da gjennom forbundet og
skattedirektoratets bestemmelser om stipend m.v. gjelder når utøveren får disponere slike
inntekter.
Forbundet kan kreve et rimelig vederlag begrenset oppad til 10 - ti - prosent for
forvaltningen av slike avtaler.
5

Rett til inngåelse av avtaler.
Forbundet kan inngå avtale med hovedsamarbeidspartner (generalsponsor) for
fektesporten i Norge.
Forbundet kan kreve enerett på å inngå avtaler som gjelder fektere når de representerer
Norge i Verdens-, Europa-og Nordisk mesterskap, World Cup, landskamper og andre
internasjonale representasjonsoppgaver helt eller delvis betalt av forbundet eller hvor fekteren er
uttatt til å representere forbundet (Norge) av dette. Dette gjelder også for treningssamlinger o.a.
knyttet opp til landslag og rekrutteringsgrupper.
Videre har forbundet rett til å inngå avtaler knyttet opp til arrangementer som forbundet
selv forestår eller som blir arrangert på vegne av dette.
(Norgesmesterskap, offisielle
landskamper eller arrangementer som tildeles forbundet av internasjonalt organ).
Forbundet kan kreve at det for hver sesong inngås avtale med den enkelte utøver på landslag og
i
rekrutteringsgrupper som anviser rettigheter og forpliktelser for forbundet og utøveren.
Tilsvarende kan det kreves inngått avtale mellom forbundet og klubb vedrørende arrangement
av
Norgesmesterskap o.a. som nevnt i tredje ledd i.f.
Underordnede organisasjonsledd kan inngå avtaler som gjelder vedkommende
ledd
og
utøvere
som medlemmer.
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Enkeltutøveres
avtaler
kan
ikke godkjennes dersom de er i strid med de
forpliktelser en
allerede har i forhold til avtaler inngått av forbund og/eller klubb, eller med
disse.
Det kan således ikke verken av organisasjonsledd eller
enkeltutøvere, inngås avtaler som
gjelder en utøver i kraft av vedkommendes egenskap som representant
for et overordnet
organisasjonsledd.
6

Fektesportens forpliktelser overfor næringslivet
Den som inngår en avtale, står ansvarlig for alle forpliktelser, herunder de økonomiske som
avtalen
pålegger vedkommende, og disse må innfris. I avtaler som forutsetter utøverens
medvirkning, skal det gjøres oppmerksom på vedkommendes rett til å ta forbehold, jfr
pkt.3, tredje ledd.
Alle avtaler skal inneholde bestemmelse om at støtten til en utøver som omfattes av avtalen,
skal falle bort dersom vedkommende blir dømt i Norge for bruk av dopingmidler.

7

Utforming av reklame m.v.
Det må vises varsomhet med bruk av reklame slik at denne ikke virker forstyrrende eller
skjemmende. Firma-eller produktnavn kan ikke benyttes i navnet på offisielle
Norgesmesterskapskonkurranser.

8

Andre samarbeidsavtaler
Ved inngåelse av samarbeidsavtaler om bingo/lotteri/spilleautomater o.l., messe-eller
utstillingsarrangementer, trykksakproduksjon m.v., må
idretten eventuelt i samarbeide
representant for næringslivet, alltid stå som ansvarlig arrangør av den enkelte aktivitet.
Ingen samarbeidsavtale kan gi den tekniske arrangør rett til utad å opptre på idrettens vegne.
Den som inngår avtale som angitt foran, må i avtalen være sikret løpende og fullstendig
tilgang til alle regnskap og kontroll med alle forretningsmessige aktiviteter som avtalen
omfatter.

med

9

Idrettsstyrets kontroll
Idrettsstyret har full anledning til å behandle og overprøve enhver avtale som gjelder forholdet
mellom fektesporten og næringslivet.

10

Overtredelse
Overtredelse av dette reglement kan medføre at forbundet trekker tilbake sin godkjennelse av
vedkommende organisasjonsledds eller utøvers avtale, og overtredelse kan eventuelt også
straffes i medhold av Idrettsforbundetsstraffebestemmelser.
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Endringer
Reglementet er vedtatt av forbundstinget, og endringer

INSTRUKS
for
LOVUTVALGET
(Tingvedtak 1973)

krever vedtak av dette.

1

11
Lovutvalget består av 3 medlemmer med 2 varamedlemmer, og velges på forbundstinget for to
år ad gangen. (NFs lov § 12 punkt 10 i).

2

Lovutvalget konstituerer seg selv ved å velge sin leder. Forbundsstyret kan pålegge ett av de
valgte medlemmer å ta initiativ til at så skjer. Henvendelser til lovutvalget skjer deretter til den
av utvalget valgte leder. Slike henvendelser skal skje gjennom forbundsstyret.

3

Lovutvalget skal avgi uttalelser om innkomne lovforslag og om fortolkningsspørsmål som
forbundsstyret forelegger. Lovutvalget kan også selv fremkomme med forslag.
Hvert år, i god tid før fristen for forslag til ordinære forbundsting utløper, skal lovutvalget
kritisk gjennomgå NFs lover og regelverk for å sikre at de til enhver til er i overensstemmelse
med de rammer som er gitt av NIF og FIE, videre at de er hensiktsmessige i forhold til NFs
indre forhold.
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INSTRUKS
for
DOMSUTVALGET
(Tingvedtak 1973, endret 1998)

1

Domsutvalget velges iflg. NFs lov § 12 punkt 10 d. Dets medlemmer kan ikke samtidig sitte i
Appellutvalget.

2

Henvendelser til Domsutvalget skjer til utvalgets leder. Slike henvendelser skal skje gjennom
forbundsstyret

3

Domsutvalget har sin kompetanse iflg. NIFs straffebestemmelser, og skal i forbundsstyrets sted
behandle saker om forgåelser. Slike saker skal oversendes fra forbundsstyret til Domsutvalgets
leder.

4

Domsutvalget skal behandle alle saker i overensstemmelse med NIFs straffebestemmelser, NFs
lover og FIEs reglement. Det skal føres egen protokoll.

5

Er Domsutvalget i tvil om sin kompetanse, konfererer det med forbundsstyret og eventuelt også
med NIF.

INSTRUKS
for
APPELLUTVALGET
(Tingvedtak 1973, endret 1998)

1

Appellutvalget velges iflg. NFs lov § 12 pkt 10 e. Dets medlemmer kan ikke samtidig sitte i
Domsutvalget.

2

Henvendelser til Appellutvalget skjer til utvalgets leder. Slike henvendelser skal skje gjennom
forbundsstyret

3

Appellutvalget har sin kompetanse iflg. NIFs straffebestemmelser, og skal behandle saker som
er avgjort av domsutvalget, men er appellert til overprøving. Slike saker skal oversendes fra
forbundsstyret til Appellutvalgets leder.

4

Appellutvalget skal behandle saker i overensstemmelse med NIFs straffebestemmelser, NFs
lover og FIEs reglement. Det skal føres egen protokoll.
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5

Er Appellutvalget i tvil om sin kompetanse, konfererer det med forbundsstyret og eventuelt også
med NIF.

6

Forvaltningslovens habilitetsregler skal anvendes i den grad de lar seg tilpasse de forhold som
særpreger NF. Se Forvaltningsloven av 10 februar 1967, kap 11, særlig §§ 6 og 8.

INSTRUKS
for
KONTROLLKOMITEEN
(Tingvedtak 1978)

1

Kontrollkomiteen velges iflg. NFs lov § 12, punkt 10 c. Dens medlemmer kan ikke samtidig
sitte i forbundsstyret.

2

Kontrollkomiteen møter når medlemmene får seg forelagt NFs reviderte regnskap eller når
ekstraordinært ting ber om det.

3

Kontrollkomiteen skal gjennomgå NFs regnskap og foreta en vurdering av forbundsstyrets
disposisjoner:
ut fra de vedtak og retningslinjer NFs ting har vedtatt for forbundets
virksomhet.
ut fra forsvarlig bruk av de tilgjengelige økonomiske ressurser.

4

Kontrollkomiteen avlegger skriftlig rapport for NFs ting.

5

Kontrollkomiteen arbeider forøvrig etter de til enhver tid gjeldende "Revisjonsbestemmelser"
for særforbund i Norges Idrettsforbund.

INSTRUKS
for
VALGKOMITEEN
(Tingvedtak 1973, endret 1998)

1

Valgkomiteen består av 3 medlemmer med 2 varamedlemmer og velges på forbundstinget (NFs
lov § 12 punkt 10 g).

2

Henvendelser til Valgkomiteen skjer til komiteens leder..

3

Så snart forbundsstyret har gitt meddelelse om når forbundstinget avholdes, skal valgkomiteen
på eget initiativ sørge for å publisere hvilke valg som skal foretas og tidsfrister m.m. for
innsendelse av forslag på kandidater. Innsendte forslag på kandidater betraktes som offentlig
kandidatur såfremt ikke vedkommende kandidat uttrykkelig fremholder at han ikke ønsker å
være kandidat.

4

Valgkomiteen holder forbundsstyret underrettet om sitt arbeid. Skriftlig liste over foreslåtte og
innstilte kandidater overleveres forbundsstyret senest dagen før forbundstinget avholdes.
Valgkomiteen er ansvarlig for at de personer som står på listen er forespurt.
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INSTRUKS
for
TEKNISK KOMITE (TK)
(Tingvedtak 1973. Endret 1978, 1987, 1989, 1992 og 1996)

1

TKs

TK opprettes av og er underlagt NFs styre som styrets rådgivende og utøvende organ i tekniske
saker innen eller i tilknytning til aktiv utøvelse av fekting, som nærmere beskrevet i denne
instruks.
TK skal være sammensatt av minst 3 medlemmer hvorav en leder, samt ledere for henholdsvis
herreseksjon (TKH) og dameseksjon (TKD).
Til hjelp for og underordnet TKs seksjonsledere, kan det oppnevnes ledere for spesielle deler
av seksjonsledernes overvåkningsområder, så som ledere for de ulike våpenarter, (våpenledere)
aldersklasser, geografiske områder etc.

2

TK skal holde seg a jour med FIEs konkurranseregler samt bestemmelser for nordisk
fektesamarbeid og sørge for at gjeldende regler og bestemmelser blir kunngjort.

3

TK avgir innstilling i alle spørsmål vedrørende fortolkningen av fektereglementet eller andre
konkurransebestemmelser.

4

TK skal planlegge og fremme saker av betydning for anskaffelse av materiell og
sikkerhetsutstyr innen NF. Dette gjelder såvel salsmateriell som personlig sikkerhetsutstyr.

5

TK utarbeider i samarbeid med landslagssjef norsk terminliste og rankinglister.

6

TK har ansvar for å ta ut nye medlemmer og å si opp medlemmer i landslaget og
utviklingsgruppen

7

TK leder NFs treningsvirksomhet for kandidater til internasjonale representasjonsoppgaver.

8

TKs faste medlemmer (jfr pkt 1) har stemmerett. Ved stemmelikhet blir lederens stemme
avgjørende.

9

TK bestemmer hvem som skal representere Norge i internasjonale konkurranser, og etter hvilke
retningslinjer uttagning bør finne sted. I fall noen av de forannevnte selv er aktuelle for
oppgaver som er gjenstand for uttagning, så har vedkommende ikke stemmerett.

10

TK utarbeider budsjett for sin virksomhet.

11

TK utarbeider årsrapport til NFs styre om virksomheten.

12

TK fører protokoll over sine forhandlinger. Protokollen oversendes NFs sekretariat for
arkivering og saksoppfølging.

INSTRUKS
for
UTDANNINGSUTVALGET (UU)
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(Tingvedtak 1983, endret 1992)

1

Utdanningsutvalget (UU) oppnevnes av, og er underlagt NFs styre som styrets rådgivende og
utøvende organ i utdanningssaker.

2

UU er sammensatt av minst 3 medlemmer og skal:
a

Konstituere seg selv, og fordele arbeidsoppgavene mellom utvalgets medlemmer.

b

Planlegge, iverksette, lede og kontrollere idrettsfaglig og idrettsadministrativ utdanning
innen fekting, herunder utdanning og autorisasjon av nasjonale dommere.

c

Utarbeide og ajourføre kursopplegg, program, kompendier m.m. Utarbeide og ajourføre
regler for utdanning og autorisasjon av nasjonale dommere. Reglene godkjennes av
styret.

d

Holde seg a jour med utviklingen på utdanningssektoren.

e

Utarbeide budsjett for sin virksomhet.

3

Ved stemmelikhet innen UU avgjør lederens stemme.

4

NFs utdanningskonsulent er fast tilknyttet UU som sekretær.

5

UU fører protokoll over sine møter. Protokollen sendes NFs sekretariat for saksoppfølgning og
arkivering. UU utarbeider årsrapport til NFs styre om virksomheten.

INSTRUKS
for
KVINNEUTVALGET
(Tingvedtak 1998)

1

Kvinneutvalget (KU) oppnevnes av, og er underlagt Norges Fekteforbunds (NF) styre som
styrets rådgivende og utøvende organ i kvinnesaker. KU skal arbeide for å øke interessen for
fektesporten blant kvinner, og øke antallet kvinner som deltar aktivt i alle ledd og på alle
områder innen norsk fekting.

2

KU er sammensatt av minst tre medlemmer, og skal:
a
Konstituere seg selv, og fordele arbeidsoppgaver mellom seg.
b
Planlegge, iverksette og lede spesielle aktiviteter for kvinner. Arbeide for at det
blir arrangert kurs som gir kvinner den
nødvendige
fektefaglige
kompetanse.
c
Samarbeide og koordinere virksomheten med Utdanningsutvalget
og
Teknisk
Komité.
d
Utarbeide budsjett for sin virksomhet.

3

Ved stemmelikhet innen KU avgjør lederens stemme.

4

KU fører protokoll over sine møter. Protokollen sendes NFs sekretariat for saksoppfølging og
arkivering. KU utarbeider årsrapport til NFs styre om virksomheten.
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AMATØRBESTEMMELSER
På Norges Idrettsforbunds ting 1961 ble de tidligere felles amatørbestemmelser opphevet. Norges
Fekteforbund har ikke vedtatt egne amatørbestemmelser, men er bundet av FIEs og CIOs regler.

NFs REGLER OM AMATØRLISENS
(Tingvedtak 1978, endret 1987 og 1994)

1.

Ingen kan delta i fektestevne arrangert av Norges Fekteforbund, krets eller utvalg eller lag
(klubb) tilsluttet dette, eller inneha valgte tillitsverv eller funksjoner innen nevnte organisasjonsledd, uten å inneha gyldig amatørlisens.
Denne bestemmelse gjelder også for interne konkurranser og for all organisert trening, arrangert
av organisasjonsledd tilsluttet NF.
Regelen gjelder ikke demonstrasjonsfekting med deltakelse av tilskuere o.l.

2.

Som lisens benyttes FIEs Licence d'Amateur, som samtidig gir rett til deltakelse i internasjonale
konkurranser.

3.

Lisensinnehaverne tilkommer:
a)
b)

Abonnement på NFs meldingsblad
Medlemskap i NFs kollektive ulykkesforsikring og reiseforsikring.

4.

Lisensavgiften fastsettes av styret og administreres av NF.

5.

Laget (klubben) gjennom sitt styre er formelt ansvarlig for at medlemmene innehar gyldig
lisens.

NORGES FEKTEFORBUNDS
KLASSEBESTEMMELSER
(Tingvedtak .. Endret 1978 , 1992 og 1998)

A

Internasjonale konkurranser
Ved alle internasjonale konkurranser følges det til enhver tid gjeldende internasjonale
reglement. (For tiden har FIE følgende bestemmelser: En fekter er junior så lenge han ikke er
over 20 år den 1. januar det år konkurranse finner sted).

B

Nasjonale konkurranser
Ved Norgesmesterskap og andre nasjonale konkurranser hvor ikke annet er særskilt fastsatt,
gjelder følgende klasseinndeling:
Yngre ungdom: En fekter er yngre ungdom til og med den 30. juni i det kalenderår han/hun
fyller 13 år.
Eldre ungdom: En fekter er eldre ungdom fra og med den 1. juli i det kalenderår han/hun fyller
13 år og t.o.m. den 30. juni i det kalenderår han/hun fyller 15 år.
Kadett: En fekter er kadett fra og med den 1. juli i det kalenderår han/hun fyller 15 år og til og
med den 30. juni i det kalenderår han/hun fyller 17 år.
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Junior: En fekter er junior fra og med den 1. juli i det kalenderår han/hun fyller 17 år og til og
med den 30. juni i det kalenderår han/hun fyller 20 år.
Senior:

Alle øvrige fektere.

Veteran: Fektere som har fylt 40 år innen 1. juli det år konkurransen arrangeres.

NORGES FEKTEFORBUNDS
NM-REGLEMENT
(Tingvedtak 1975. Endret 1983, 1987, 1992 , 1994 og 1998)

1

I norske mesterskap kan delta fektere som er norske statsborgere, og utenlandske statsborgere
som har vært bosatt i Norge de siste 12 måneder, og som er amatører og som er medlem av lag
tilsluttet NF.

2

Det avholdes hvert år følgende Norgesmesterskap:
A

Individuelle mesterskap:
Ved de individuelle mesterskap for damer og herrer brukes samme klasseinndeling
som er fastsatt for Norges Fekteforbunds klassebestemmelser ved nasjonale
konkurranser.
Et NM skal avlyses med mindre det er påmeldt minst 6 deltakere.
Junior NM avlyses hvis det starter færre enn 4.

B

Lagmesterskap:
Herrer: NM lag kårde
Damer:NM lag kårde
Det kan søkes styret om å avholde NM lag for juniorer, ungdom og yngre ungdom.
Hvert lag består av 3 fektere.
Alle lag har adgang til å ha èn reserve, som kan byttes inn i henhold til FIEs reglement.
Et lag kan ikke starte med mindre det er fulltallig. Alle lag må være rene klubblag,
hvorved menes at fektere på et lag må alle representere samme klubb.
Et lagmesterskap skal avlyses med mindre det starter minst 3 lag fra minst 2 forskjellige
klubber.

C

Norgesmesterskap på sabel og florett
NM på sabel/florett kan arrangeres ved at den klubb/krets som ønsker å stå som arrangør
sender søknad om dette til NFs styre.

3

Premiering ved Norgesmesterskap skjer ved spesielle mesterskapsmedaljer etter følgende regler,
uten at disse hindrer arrangøren i å foreta supplerende premiering:
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A

Individuelle mesterskap:
Medaljer med fekter og NFs initialer, og med nasjonalfarget bånd utdeles til første,
andre og tredje plass. Medaljene utdeles i èn størrelse til senior og junior NM. Hvis det i
et Norgesmesterskap starter minst 8 deltakere, utdeles fullt sett medaljer, dvs. èn gull, èn
sølv og èn bronse.
Er det 6 eller 7 deltakere, utdeles 2 medaljer, dvs. èn gull og èn sølv.
Er det færre enn 6 deltakere, utdeles kun èn medalje.

B

Lagmesterskap:
Medaljer med fekter og NFs initialer, og med nasjonalfarget bånd til deltakerne samt til
det vinnende lag.
Hvis det i et lagmesterskap starter minst 6 lag, utdeles fullt sett medaljer, dvs. gull, sølv
og bronse.
Starter det 4 eller 5 lag, utdeles medaljer i gull og sølv, og starter det kun 3 lag, utdeles
bare gull-medaljer. Medalje utdeles kun til fektere som har fektet minst en kamp på
laget.
Med medaljer i gull, sølv og bronse forstås i dette reglement medaljer i hhv. forgylt,
forsølvet og bronse utførelse. Gravering av årstall og beskrivelse av mesterskapets art
skal foretas før utdeling kan skje.

4

Startkontingenten ved Norgesmesterskap fastsettes av
arrangerende klubb.

styret, og kontingenten tilfaller

5

Innbydelse til deltakelse i Norgesmesterskap utsendes minst 3 uker før vedkommende
konkurranse tar til. Anmeldelse av deltakelse skal skje gjennom den klubb vedkommende
deltaker tilhører.
Arrangøren har adgang til å oppkreve det dobbelte av vanlig startkontingent dersom anmeldelse
først innkommer etter anmeldelsesfristens utløp. Denne bestemmelse gir ikke noen krav på å få
delta ved anmeldelse etter fristens utløp.
Forøvrig fastsettes konkurransereglene av NFs styre. Reglene må være bekjentgjort senest ved
stevneinnbydelsen. Hvor intet annet er uttrykkelig bestemt, gjelder FIEs reglement.

REGLER
for
UTDELING AV H.M. KONGENS POKAL
(Vedtatt i Idrettsstyret 15-16 mars 1996)

H.M. Kongen har bestemt at de Kongepokaler som årlig disponeres av den idrett som er organisert i
Norges Idrettsforbund skal fordeles av Idrettsstyret. Til dette formål stiller H.M. Kongen årlig et fast
beløp til disposisjon.
Idrettsstyret fordeler Kongepokalene etter følgende regler:
1

H.M. Kongens Pokal kan deles ut i Norgesmesterskap for senior kvinner og senior menn.
Unntatt fra denne bestemmelse er Holmenkollrennene. Særforbund som arrangerer Norges-

mesterskap både for kvinner og menn, kan
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søke NIF om tildeling av to kongepokaler.

Dersom særforbundet organiserer/administrerer flere idretter/grener som er meget ulike hva
gjelder egenart, anleggsbruk, utstyr, regelverk, internasjonal organisering og konkurranseform,
kan Idrettsstyret ut fra søknad åpne for en tildeling av maks 2 nye kongepokaler (én til kvinner
og én til menn).
I idretter/grener der det iht. konkurransereglementet kun er mulig å konkurrere i par (eks. dans)
gis det ut en kongepokal til hver utøver, men da er dette 2 pokaler som ellers går til hhv. kvinner
og menn.
Særidrettsutvalg tilsluttet Norges Idrettsforbund kan vurderes til Kongepokal(er) etter 4 års
medlemskap i NIF.
Søknad om tildeling av H.M. Kongens Pokal(er) må sendes NIF innen 1 oktober, og vil bli
vurdert uavhengig av eventuelle tildelinger tidligere år.
2

H.M.Kongens Pokal skal alltid være den høyest rangerende premie i Norgesmesterskapet.
Idretten (NIF) vil ikke tillate at H.M.Kongens Pokal deles ut i Norgesmesterskap med dårlig
kvalitet og kvantitet. Det er særforbundenes ansvar å sørge for at dette ikke skjer.
Det er en forutsetning at norgesmesterskapene tilrettelegges slik at de beste utøverne har/får
anledning til å delta. En må ikke komme i en situasjon der de beste utøverne prioriterer andre
stevner/mesterskap foran NM.
Det må delta minst 15 utøvere (kvinner og menn regnes hver for seg) i individuelle øvelser, og
minst 8 lag av hvert kjønn i lag, for at NM skal være berettiget til en Kongepokal. (Ved
vurdering av Kongepokal for handicapidrettsutøvere individuelt må det være minimum 15
individuelle kandidater til vurderingen av hver Kongepokal).
Kongepokalen kan, der helt spesielle forhold krever det, tildeles på annen måte enn til beste
prestasjon under norgesmesterskapet. (F.eks. beste prestasjon sett under ett det respektive år). I
så fall må NIF godkjenne dette.
Alle idretter innen NIF som på kvalitativt grunnlag er representative for handicapidretten bør
telle med ved vurdering av kongepokalen for funksjonshemmede. I idretter som arrangerer
norgesmesterskap for funksjonshemmede skal dette særskilt vektlegges ved vurdering.

3

Særforbundene skal ha egne bestemmelser for utdeling av H.M.Kongens Pokal. Bestemmelsene
skal inneholde regler om hvilke øvelser som skal regnes som individuelle og hvilke som
lagøvelser, samt regler om at samme person kun kan vinne én Kongepokal i samme idrettsgren
(under samme særforbund) i én sesong. Unntak til dette er at vinner av kombinert i
Holmenkollen, kan også vinne en av de ordinært oppsatte kongepokalene. Bestemmelsene skal
også være utformet slik at det er mulig, under enhver omstendighet, å utpeke en vinner.
I stevneinnbydelsen skal det gjøres kjent at det konkurreres om Kongepokalen, og hvilke regler
særforbundet har for utdeling av denne.
Dersom særforbundet har tatt et totalidretttsansvar overfor funksjonshemmede, skal tildelig av
kongepokalen vurderes samlet ut fra de funksjonshemmedes og funksjonsfriskes
prestasjonsnivå og deltakelse, og innenfor rammen av det antall pokaler særforbundet har i dag.
Det er H.M.Kongens forutsetning at Kongepokalen ikke kan stå over til neste år. Den må derfor,
i de tilfeller hvor den ikke er utdelt i det kalenderår den er bevilget, gis tilbake til NIF.
Rapport over vinnere av Kongepokalen skal sendes NIF innen utgangen av året.

NFs Ting har den 14/9-1974 vedtatt at det tilligger NFs styre å bestemme hvert år hvilket våpen
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Kongepokalen skal settes opp i.

REGLER for DOMMERGODTGJØRELSE
(Tingvedtak 1987)

Arrangør av nasjonale og internasjonale stevner i Norge (som er registrert i NFs aktivitetsprogram) skal
godtgjøre autoriserte dommere for deres tjenester etter følgende satser:
Pulje med 8 fektere
Pulje med 7 fektere
Pulje med 6 fektere
Pulje med 5 fektere
Pulje med 4 fektere
Lagmøte (4 mannslag)
Lagmøte (3 mannslag)

kr 90
" 70
" 50 (finale pulje kr 90)
" 30
" 20
" 50
" 40

En direkte eliminasjonsmatch kr 5 (i finalen kr 10). Styret har fullmakt til å justere honorarsatsene.

KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING
(Tingvedtak 1987)

Alle lisensinnehavere er ulykkesforsikret gjennom en kollektiv ulykkesforsikring som administreres av
NF.
Forsikringen skal også omfatte medlemmer som ikke løser lisens (ikke er aktive) og ansatte i forbundet
når disse blir skadet ved trening/konkurranser hvor de har oppgaver for forbundet/laget.
Ulykkesforsikringen er obligatorisk.
Lisensavgiften skal dekke forsikringspremien. Innenfor denne premiegrense inngår styret avtale med et
forsikringsselskap om en hensiktsmessig ulykkesforsikring.
NF skal sørge for kunngjøring til klubbene om forsikringsvilkår og fremgangsmåte ved fremsendelse av
erstatningskrav.

REISEFORSIKRING
(Tingvedtak 1987)

NF tegner reiseforsikring som dekker reiseansvar, reisesyke, hjemtransport og reisegods for samtlige
utøvere (fektere), ledere, dommere og ansatte i forbundet når disse reiser i forbundets/klubbenes regi.
Vil gjelde kun reiser med minst en overnatting.
Styret inngår avtale med et forsikringsselskap om slik reiseforsikring, og sørger for kunngjøring til
klubbene om forsikringsvilkår og fremgangsmåte ved fremsendelse av erstatningskrav.
Lisensavgiften skal dekke forsikringspremien.

ANSVARSFORSIKRING
(Tingvedtak 1987)

NF tegner ansvarsforsikring som omfatter det ansvar forbund, kretser og klubber måtte pådra seg.

