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Lovutvalgets beretning for tingperiode 2019-2021
Vedtatte endringer i Lov for NTF, NTF reglement for barneidrett og NTFs konkurransereglement
vedtatt på Tinget 2019 er innarbeidet i respektive lover. Lovutvalget avgitt 4 uttalelser etter
henvendelser fra enten NTF styre, utvalg, administrasjonen, TD eller arrangører om forståelse av
bestemmelser i Lov om NTF, NTFs Konkurransereglement eller NTF reglement for barneidrett. Alle
uttalelser er meddelt NTF styre og administrasjon
I tillegg er vi bedt om innspill eller kommentarer i saker som har berørt temaer i over nevnte
reglementer og vi har i enkelte tilfeller gitt enkel bistand til forståelse av bestemmelser pr. telefon.
Line Amlund Hagen representerte NTF som funksjonær på triatlonøvelsene under OL i Tokyo 2021.
Lovutvalgets oppsummering og anbefaling for kommende tingperiode
Tingperioden har vært preget av lite konkurranseaktivitet på grunn av Covid19 restriksjoner. Dette har
også påvirket tilfanget av spørsmål og henvendelser til Lovutvalget, ettersom hovedtyngden av
henvendelser normalt er knyttet til forståelse og anvendelse av konkurransereglementet.
Lovutvalget har i noen tilfeller gått ut og klargjort betydningen av sentrale bestemmelser i
konkurransereglementet – som følge av at vi i etterkant av en hendelse er blitt gjort oppmerksomme
på feiltolkninger i forbindelse med arrangementer. Dette er feil som er begått enten på forbunds- eller
arrangørnivå.
Vår anbefaling for kommende tingperiode, er at arrangementsansvarlige, TDer, Hoveddommere,
ledere av konkurransejury og andre med sentrale roller ved mesterskaps-, NC- og SSCarrangementer har en lav terskel for å ta kontakt med lovutvalget dersom det er spørsmål, uklarheter
eller ønske om bistand for å finne løsninger innenfor reglementet på oppståtte situasjoner.
Lovutvalget er til disposisjon både for klubber, utvalg og forbund, dersom det er ønske om bistand eller
ønske om påfyll av kompetanse med tanke på anvendelse og forståelse av konkurransereglementene.
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