
 

 

Godkjenningsnemnda for organisert kampaktivitet som tillater 
knockout 

 

Norway Fight Night AS – Stevne i profesjonell boksing 14. september 2019 

 

Bakgrunn: 

Godkjenningsnemnda har behandlet søknad datert 24. juni 2019 fra Norway Fight Night AS 

om godkjenning til å drive organisert kampaktivitet som tillater knockout. Søknaden gjelder 4 

ordinære kamper under stevnet planlagt den 14. september 2019. Norges Profesjonelle 

Bokseforbund (NPBF) er sanksjonerende organ for kampene under stevnet. 

 

Vedtak – 20. august 2019: 

Søknaden godkjennes under følgende forutsetninger: 

 

• Søknaden gjelder for omsøkte aktiviteter under stevnet 14. september 2019. 

• At søker underretter nemnda, uten ugrunnet opphold, dersom aktiviteten ikke 

gjennomføres i tråd med bestemmelsene i forskriften eller forutsetningene for 

godkjenningen. 

• At søker gir en skriftlig rapport om aktiviteten til godkjenningsnemnda senest innen 

14. november 2019. Rapporten skal minst inneholde en redegjørelse for utfallet av 

kampene, eventuelle sanksjoner, eventuell medisinsk intervensjon og oppfølging 

samt en evaluering av gjennomføringen av stevnet. 

• At søker gir en skriftlig rapport om antidopingarbeidet senest innen 14. november 

2019. Rapporten skal minst inneholde informasjon om hvilke utøvere (navn) som er 

dopingkontrollert, dato for dopingkontrollene og hvor prøvene er analysert samt 

analysemenyen. Videre om det er gitt medisinsk fritak, eventuelle "no-show" til 

dopingkontroll, samt eventuelle positive dopingtester og redegjørelse for saksgangen 

knyttet til dette.  

• At søker oversender dokumentasjon til nemnda som viser at den har gitt informasjon 

om vilkårene for godkjenningen og kravene til rapportering til samarbeidende 

antidopingorgan. 

 

Godkjenningsnemnda kan til enhver tid kan trekke godkjenningen tilbake dersom søkeren 

ikke etterkommer vilkårene i forskriften eller forskriften endres, jf. forskriften § 14.  

 

En bekreftelse på mottak av vedtaket bes oversendt undertegnede innen 22. august 2019. 

 

Dette vedtaket kan påklages til Klagenemnda for organisert kampaktivitet som tillater 

knockout, jf. forskriften § 15. Klagen fremsettes for godkjenningsnemnda, jf. forvaltningsloven 

§ 32. Klagefrist er tre uker fra mottakelsen av dette brev, jf. forvaltningsloven § 29. 


