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Tilstede: 

Børre Rognlien, Jorodd Asphjell, Kristin Kloster Aasen, Karette M. Wang Sandbu,  

Kirsti Skog, Tormod Tvare, Marcela Montserrat Fonseca Bustos, Astrid Waaler Kaas, 

Gerhard Heiberg, Geir Johannessen, Inge Andersen, Magnus Sverdrup (referent). 

 

Forfall: 

Oddvar Johan Jensen, Anne Irene Myhr, Tom Tvedt 

 

 

Idrettspresidenten åpnet IS-møte nr. 24 (2011-2015) kl. 19.15. 

 

Møtet var vedtaksført. 
 

I tillegg til Idrettsstyret og generalsekretæren, med referent, var NIFs juridiske leder  

Henriette Hillestad Thune, Lovutvalgets sekretær Niels Kiær, og ass. generalsekretær Øystein 

Dale, tilgjengelig for faglige og praktiske spørsmål i møtet. 

 

 

Sak 190: Lovendring vedrørende norsk kandidat til IOCs utøverkomité 

Generalsekretæren innledet til saken. 

 

På bakgrunn av innstilling fra den norske utøverkomiteen og generalsekretæren, vedtok 

Idrettsstyret i IS-sak 164 i IS-møte 19 (2011-2015), 14. og 15.03.2013 å fremme  

Ole Einar Bjørndalen som NIFs kandidat til IOCs utøverkomité ved neste valg under  

De olympiske og paralympiske leker i Sotchi 2014. 

 

Også i forkant av fjorårets sommer-OL i London vedtok Idrettsstyret, på bakgrunn av 

innstilling fra den norske utøverkomiteen og generalsekretæren, å fremme en kandidat til 

IOCs utøverkomité – Eirik Veraas Larsen (ref. IS-sak nr. 20 i IS-møte nr. 3, 2011-2015, den 

25.08.2011). IOC gjorde i forbindelse med nominasjonen av Veraas Larsen i 2011 NIF 

oppmerksom på at NIFs lov ikke oppfyller kravet om at en representant fra den norske 

utøverkomiteen skal ha styreplass i Idrettsstyret, dersom det skal velges inn utøver i IOCs 

utøverkomité fra den aktuelle nasjonen. Med ref. til brev fra IOC til NIF datert 18.11.2011, 

var det imidlertid fra IOCs side tilstrekkelig at NIF avga en formell bekreftelse på at den 

nødvendige lovendring ville bli forelagt og behandlet på neste ordinære Idrettsting i 2015. 

Med bakgrunn i Idrettsstyrets vedtak i IS-sak nr. 47 i IS-møte nr. 6 (2011-2015) om å 

«fremme nødvendig lovendringsforslag til det aktuelle Idrettstinget som sikrer én styreplass 

for ett medlem av den norske utøverkomiteen i Idrettsstyret» ble Veraas Larsens nominasjon 

således juridisk avklart overfor IOC. Dette ble bekreftet i e-post fra IOC til NIF datert 

21.12.2011. 

 

Under OL i London i 2012 var Koji Murofushi fra Japan og Mu-yen Chu fra Kinesisk Taipei 

kandidater til valget som medlemmer av IOCs utøverkomité. Imidlertid ble det levert inn 

protester mot kandidatene på grunn av påstått brudd på IOCs valgreglement. IOC besluttet 

etter å ha undersøkt saken å fjerne Murofushi og Chu som kandidater til valget.  Disse 



utøverne og deres respektive olympiske komiteer stevnet inn IOC for Court of Arbitration for 

Sport (CAS) for å få omgjort dette vedtaket. I CAS tapte Murofushi (Japan) og Chu (Kinesisk 

Taipei) sakene hvor de hadde stevnet inn IOC. 

 

Når så Idrettsstyret i IS-sak nr. 164 i IS-møte nr. 19 (2011-2015), 14. og 15.03.2013, vedtok å 

fremme Ole Einar Bjørndalen som NIFs kandidat til IOCs utøverkomité ved neste valg under 

De olympiske og paralympiske leker i Sotchi 2014, så ble IOCs formelle bekreftelse, datert 

21.12.2011, relatert til vedtaket i IS-møte nr. 47 i IS-møte nr. 6 (2011-2015) lagt til grunn. 

Dette ble formelt kommunisert til IOC i brev fra NIF datert 04.04.2013, hvor Ole Einar 

Bjørndalens nominasjon ble bekjentgjort. I IOCs tilsvar, datert 26.04.2013, ble NIF gjort 

oppmerksom på at NIFs lov ikke oppfyller IOCs krav om at en representant fra 

Utøverkomiteen skal være medlem av  Idrettsstyret ved valg av utøver til IOCs utøverkomité. 

I brev fra NIF til IOC datert 23.05.2013 henviser NIF til IOCs godkjennelse av at denne 

lovendringen vil bli fremlagt for neste ordinære Idrettsting i 2015, relatert til nomineringen av 

Eirik Veraas Larsen i 2011. 

 

På bakgrunn av tilbakemeldinger fra IOC til IOC-medlem Gerhard Heiberg, og fordi NIF pr. 

22.07.2013 ikke hadde mottatt et formelt svar fra IOC på NIFs ovennevnte brev av 

23.05.2013, sendte NIF et brev til IOC datert 22.07.2013, hvor det vises til tidligere avklaring 

fra IOC i.f.m. Verås Larsens kandidatur, og hvor det ble bedt om en bekreftelse på at det ikke 

foreligger hindringer for å fremme Bjørndalens kandidatur. I brev fra IOC til NIF datert 

31.07.2013 viser IOC, ved Generaldirektør Christophe De Kepper, til at det i kjølvannet av 

London 2012 ble fremmet særskilte saker til CAS (ref. beskrivelse av disse sakene over) 

vedr. valg av utøverrepresentanter til IOCs utøverkomité. I brevet understreker De Kepper at 

det som følge av dommene er helt avgjørende at den nasjonale olympiske komiteen som 

fremmer en kandidat, oppfyller alle IOCs vilkår. På den måten vil Norge kunne unngå 

situasjoner som blant annet de nasjonale olympiske komiteer fra Japan og fra Kinesisk Taipei 

kom i etter OL i London 2012. 

 

Det fremkommer i ovennevnte brev fra IOC at IOCs Executive Board på sitt neste styremøte 

09.08.2013 vil gi en midlertidig godkjenning av Bjørndalens kandidatur. Men det er en 

forutsetning fra IOCs side at NIF foretar den nødvendige lovendring før 14.10.2013.  

 

Dette er bakgrunnen for at Idrettsstyret på kort varsel har måttet fatte en beslutning i denne 

saken på det nåværende tidspunkt. Idrettsstyret fant det meget krevende å skulle avgjøre en 

beslutning om å innkalle til et ekstraordinært idrettsting på svært kort varsel. 

Idrettsstyremøtet ble innkalt med kort tidsfrist i etterkant av behandling i presidentskapet 

05.08.2013, hvor også IOCs norske medlem Gerhard Heiberg deltok. Dette som en 

konsekvens av sakens raske utvikling i tiden fra NIF mottok brevet fra IOC 31.07.2013. De 

ulike perspektiver og forhold ble diskutert i dette styremøtet. Idrettsstyret samlet seg om et 

enstemmig vedtak i saken om å innkalle til ekstraordinært Idrettsting ultimo september 2013.  

 

Idrettsstyret vil videre i løpet av høsten 2013, på prinsipielt grunnlag, diskutere i hvilke 

tilfeller og under hvilke omstendigheter det i fremtiden vil være naturlig å innkalle til 



ekstraordinære Idrettsting. Denne saken er dog en lovsak som krever behandling av et 

Idrettsting. 

 

Saken ble for øvrig diskutert på presidentskapsmøtet 05.08.2013. 

 

 

For NIF er det i denne saken viktig å sikre at en allerede vedtatt nominasjon av  

Ole Einar Bjørndalen til IOCs utøverkomité ikke strander på juridisk grunnlag. Det forhold at 

IOC innskjerpet håndteringen av reglene for nominasjon av kandidater til IOCs utøverkomité 

som en konsekvens av hendelsene etter OL i London 2012, og som en følge av de tidligere 

nevnte kjennelsene i CAS, var ikke kjent for Idrettsstyret på det tidspunkt da vedtaket om å 

fremme Ole Einar Bjørndalens kandidatur ble fattet. 

 

I tillegg er det for Idrettsstyret av sentral betydning å følge opp punkt 2.8 i Idrettspolitisk 

Dokument 2011-2015, som sier: 

NIF og særforbundene skal sikre norske idrettsinteresser internasjonalt, ved å 

styrke Norges innflytelse og bidra aktivt i internasjonale fora. 

 

Idrettsstyret vurderte det videre som viktig å hensynta og nyttiggjøre seg de muligheter som 

måtte foreligge for å kunne få flere norske medlemmer i IOC. Nominasjonen av skiskytteren 

Ole Einar Bjørndalen er en slik mulighet, som vil kunne forsterke NIFs posisjonering 

internasjonalt, og som er et overordnet mål, ref. IPD (2011-2015) pkt. 2.8. 

 

Til grunn for Idrettsstyrets vedtak i saken ligger også de vedtatte vedtektene til NIFs 

utøverkomité, ref. IS-sak nr. 88 i IS-møte nr. 10 (2011-2015). Idrettsstyret viser særskilt til 

vedtektenes § 3 (2) relatert til utøverkomiteens vedtatte vedtekter.  

 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret vedtok enstemmig å innkalle til ekstraordinært Idrettssting. 

2. Det ekstraordinære Idrettstinget skal behandle følgende sak: 

Forslag om endring av NIFs lov § 4-2, (1) ved at det føyes til et nytt strekpunkt som lyder « - 

en representant for NIFs utøverkomite». 

3. Det ekstraordinære Idrettstinget avholdes lørdag 28. september 2013 på Gardermoen. 

 

 

 

Idrettspresidenten avsluttet IS-møte nr. 24 (2011-2015) kl. 20.30. 

 

Neste idrettsstyremøte avholdes i Oslo 27.08.2013. 


