
 

 

Godkjenningsnemnda for organisert kampaktivitet 
som tillater knockout 

 
Stonehand Promotion AS – stevne i profesjonell boksing 27. mai 
2017 
 
 
Vedtak 5. april 2017:  
 
Godkjenningsnemnda har behandlet søknad om godkjenning til å drive kampaktivitet som 
tillater knockout fra Stonehand Promotion AS av 26. februar 2017. Søknaden gjaldt for et 
stevne som skulle avholdes 13. mai 2017. Søknaden ble i e-post av 21. april 2017 endret til å 
gjelde et stevne 27. mai 2017. 
 
Vedtak 5. april 2017:  
 
Med hjemmel i lov av 15.06.2001 nr. 73 om organisert kampaktivitet som tillater knockout § 
1, jf. forskrift av 31.08.2001 nr. 1013 om sikkerhetsbestemmelser til lov om organisert 
kampaktivitet som tillater knockout (forskriften) § 1 (1) og 2 (3), har Godkjenningsnemnda 
fattet følgende vedtak: 
 
Søknad om godkjenning til å drive kampaktivitet som tillater knockout fra Stonehand 
Promotion AS godkjennes under følgende forutsetninger: 
 

o At det oversendes en gyldig avtale med Estonian Anti-Doping Agency som omfatter 
testing av deltakende utøvere innenfor konkurranse og utenfor konkurranse både før 
og etter stevnet. 

o At det oversendes signerte utøverkontrakter som dokumenterer at utøverne har 
underkastet seg det regelverket som ligger til grunn for godkjenningen og som viser 
at utøver vil være underkastet dopingkontroll både før og etter stevnet. 

o At det oversendes bekreftelse fra kampansvarlig leder om at vedkommende er kjent 
med og underkaster seg kravene etter forskriftens § 3. 

o Alle vilkårene etter forskriften må være oppfylt for å kunne oppnå godkjenning. 
Enkelte av kravene etter forskriftens § 4, 5, 6 og 8 følger ikke av Sportsregulativ for 
Norges Profesjonelle Bokseforbund. Godkjenning forutsetter derfor at regelverket for 
stevnet inneholder alle kravene etter forskriften.  

o Vektdifferansen mellom Lett tungvekt og Cruiservekt i Sportsregulativ § 19a er ikke i 
tråd med forskriftens § 9 og må således endres. Alternativt må det søkes dispensasjon. 

o At Stonehand Promotion AS gir en skriftlig rapport om stevnet til godkjenningsnemnda 
senest innen 13. juni 2017. Rapporten skal minst inneholde en redegjørelse for 
antidopingarbeidet, utfallet av kampene, eventuelle sanksjoner, eventuell medisinsk 
intervensjon og oppfølging samt en evaluering av gjennomføringen av stevnet. 



 

 

Rapporten danner blant annet grunnlag for behandling av eventuelle nye søknader fra 
søker. 

 
Godkjenningen gjelder frem til og med 13. mai 2017. 
 
Godkjenningen forutsetter rapportering inkludert skadestatistikk innen 13. juni 2017. Videre 
kan godkjenningsnemnda til enhver tid trekke godkjenningen tilbake dersom søkeren ikke 
etterkommer vilkårene i froskriften eller forskriften endres, jf. forskriften § 14. 
 
En bekreftelse på mottak av vedtaket og gjennomføring av nødvendige tiltak i henholdt til 
vedtaket bes oversendt nemnda ved leder innen 11. april 2017.06.08 
 
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. 
 
Endelig godkjenning 10. mai 2017 
 
Nemnda har mottatt etterspurt dokumentasjon. Nemnda finner  etter dette at søknaden 
endelig kan godkjennes. Godkjenningen gjelder for stevnet 27. mai 2017. Nemnda har stilt 
vilkår for godkjenningen. Det vises for øvrig til nemndas godkjenning av 5. april 2017. 


