
 

Norges Golfforbunds 
Disiplinær- og sanksjonsutvalg 

RESYME FRA PROTOKOLL 

 

 Sak 01/22: Lag-NM, 2. divisjon – XX Golfklubb, 16. juli 2022  
 
A, som er medlem av NN Golfklubb, deltok på klubbens lag under Lag-NM 2. divisjon, som ble spilt 

16. og 17. juli 2022 på XX Golfklubb. Under spillet den 16. juli oppsto det en situasjon, som av 

turneringsledelsen i anmeldelsen er beskrevet som rasistisk oppførsel. 

Etter at A erkjente å ha avgitt de siterte uttalelsene, besluttet turneringskomiteen å diskvalifisere A 
fra videre spill i turneringen, og anmelde ham til Norges Golfforbunds Disiplinær- og sanksjonsutvalg 
(DSU).  
 
I tillegg til anmeldelsen, har DSU mottatt skriftlige forklaringer fra A, fornærmede (B), samt fra de to 
som spilte sammen med dem den aktuelle dagen. 
 

 

Disiplinær- og sanksjonsutvalget bemerker: 

Norsk idrett har «idrettsglede for alle» som visjon, og Norges Idrettsforbunds formål er å arbeide for 
at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt for 
usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Rasisme og diskriminering er stikk i strid med 
Norges Idrettsforbunds visjon og formål.  

Idrettens strategidokument 2019 – 2023, «Idretten skal!», fastslår at «Idretten skal på alle nivåer 
praktisere nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering». Dette gjelder på alle 
idrettens ulike arenaer.  

Norges Golfforbund har også inntatt dette i sine bestemmelser og understreket at alle henvendelser 
om rasisme skal tas alvorlig. Rasisme og diskriminering skal alltid få en reaksjon. Denne vil variere, 
blant annet etter alvorlighetsgrad og om det er gjentakelse. 

Hvilke overtredelser som er sanksjonerbare etter Sanksjonsreglementet fremgår av bestemmelsene 
punkt 1. Ifølge punkt 1.2. kan sanksjon ilegges overfor «den som gjør seg skyld i usportslig 
opptreden». At rasistiske bemerkninger rammes av denne bestemmelsen, er lite tvilsomt. 
 
A og B har i sine forklaringer gitt uttrykk for forskjellige oppfatninger av hva som ble sagt fra A`s side. 
De vitnene som har avgitt forklaring har også forskjellig syn på hva som faktisk ble sagt. 
 
DSU har derfor funnet å ville legge avgjørende vekt på det som fremgår av anmeldelsen, hvoretter A 
overfor turneringskomiteen skal ha innrømmet å ha kalt B «din jøde» og «din slave». Dette har A 
også langt på vei bekreftet i sin e-post av 22. juli 2022, der han innrømmet å ha sagt «de to tingene». 
A har uttalt at han ikke mente noe vondt med de uttalelser han ga om B.  

Etter DSUs oppfatning er det imidlertid konsekvensen for den som blir utsatt for det, som er 
avgjørende for om noe skal anses som rasisme, og ikke om ytringen var rasistisk motivert. 



 

 
 
DSU ser meget alvorlig på den måten A har uttalt seg om B, og som utvilsomt sikter til B`s etniske 
opprinnelse. Etter DSUs oppfatning vil det aldri være akseptabelt å uttrykke seg på en slik måte, 
hverken i idrettslig eller noen annen sammenheng. 
 
På grunn av ovennevnte har DSU vurdert om forholdet skal anses å være så alvorlig at DSU vil 
anbefale at styret i Norges Golfforbund beslutter å påtale saken til domsutvalget i Norges 
Idrettsforbund. DSU er likevel under tvil kommet til at det vil være tilstrekkelig å sanksjonere 
forholdet i henhold til Norges Golfforbunds disiplinær- og sanksjonsreglement, selv om dette formelt 
ikke vil være å anse som en straff i idrettslig sammenheng. 
 
Etter en samlet vurdering av sakens momenter, finner DSU det riktig at A i sanksjonsperioden nektes 
adgang til ethvert anlegg som eies eller drives av en klubb tilsluttet Norges Golfforbund, jf. 
sanksjonsreglementet punkt 2.5. Sanksjonstidens lengde kan passende settes til ett år. 
 
Avgjørelsen er oversendt A, B, deres respektives golfklubber, samt arrangørklubben og Norges 
Golfforbund. 
 

SLUTNING 
 

A nektes adgang til alle golfbaner, herunder også klubbhus, driving range og andre 
treningsområder, som eies eller drives av en klubb tilsluttet Norges Golfforbund i perioden  
25. juli 2022 – 24. juli 2023. 

 
 
Avgjørelsen er enstemmig og ble avsagt 25. juli 2022.                       
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