
 

 

Godkjenningsnemnda for organisert kampaktivitet 
som tillater knockout 

 
First Lady Promotion AS – stevne i profesjonell boksing 28. januar 
2017  
 
 
Vedtak 12. januar 2017:  
 
Søknad om godkjenning til å drive kampaktivitet som tillater knockout fra First Lady 
Promotion AS godkjennes under følgende forutsetninger:  
 
o Søknaden gjelder for stevnet 28. januar 2017.  

o Alle utøvere må vræe underlagt jurisdiksjonen til First Lady Promotion AS og World 
Boxing Council (WBC) og European Boxing Union-tilknyttede forbund, slik at idømte 
sanksjoner i henhold til First Lady Promotion AS' og stevnets regelverk offentliggjøres og 
at utelukkede utøvere ikke kan delta i kampaktivitet organisert av First Lady Promotion 
AS og WBC-tilknyttede forbund i utelukkelsestiden.  

o At World Boxing Council vil håndheve eventuelle sanksjoner ilagt under stevnet 28. 
januar 2017 selv eller gjennom sine kontinentale forbund (herunder EBU).  

o At to forskjellige personer innehar rollene som henholdsvis kampansvarlig leder som 
leder kampaktiviteten i ringen og kamplege som er til stede ved kamparealet (ringen), og 
at begge har en selvstendig rett til å stoppe kampaktiviteten på ethvert tidspunkt av 
kampen.  

o At First Lady Promotion AS gir en skriftlig rapport om stevnet til godkjenningsnemnda 
senest innen 1. mars 2017. Rapporten skal minst inneholde en redegjørelse for 
antidopingarbeidet, utfallet av kampene, eventuelle sanksjoner, eventuell medisinsk 
intervensjon og oppfølging samt evaluering av gjennomføringen av stevnet.  

 
Godkjenningen gjelder fram til og med 28. januar 2017.  
 
Godkjenningen forutsetter årlig rapportering inkludert skadestatistikk innen den dato 
godkjenningsnemnda bestemmer. Videre kan godkjenningsnemnda til enhver tid kan trekke 
godkjenningen tilbake dersom søkeren ikke ettekommer vilkårene i forskriften eller 
forskriften endres, jf. forskriften § 14.  
 
En bekreftelse på mottak av vedtaket og gjennomføring av nødvendige tiltak i henholdt til 
vedtaket bes oversendt undertegtnede innnen 25.01.2017.  
 
Dette vedtaket kan påklages til Klagenemnda for organisert kampatktivitet 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. 


