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RETT TIL KORTE REPORTARSJER FRA VIKTIGE BEGIVENHETER 
OMFATTET AV EKSKLUSIVE FORMIDLINGSRETTIGHETER 
 
Vi viser til KKDs høringsbrev av 02.07.03. 
 
Vi har forelagt saken for vår juridiske rådgiver i mediaspørsmål, høyesterettsadvokat 
Sigmund Thue, som har kommentert saken til oss. Vi videresender disse kommentarene og 
ber Departementet vurdere disse i sin videre behandling av saken. 
 
 
Med vennlig hilsen 
NORGES SKIFORBUND 
 
 
 
Kristin Felde 
generalsekretær 



HØYESTERETTSADVOKAT SIGMUND THUE 
Medlem av Den Norske Advokatforening 
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Ullevål Stadion 
Oslo 
 
 
 
       Lillehammer den 31. august 2003 
 
 
 
EUROPARÅDSREKOMMENDASJON – RETT TIL KORTE REPORTASJER 
 
Jeg har gjennomgått utkastet til rekommendasjon.  
 
Norges Skiforbund har som kjent inngått eksklusive avtaler om sine radio og 
TV rettigheter samt internettrettigheter fra de arrangementer som NSF har 
rettigheter til. For Norge er avtalen inngått med NRK, og for det internasjonale 
markedet er rettighetene overdratt til Media Partners Properties Luxembourg 
SA. Det er ikke inntatt klausuler i avtaleteksten som pålegger noen av disse 
partene å stille vederlagsfritt til disposisjon nyhetsrettigheter for andre kanaler. 
Det er imidlertid inntatt referanse til FIS reglene som har visse klausuler om 
dette. 
 
Det er på det rene at Media Partners selger, som den del av sitt produkt, 
nyhetsdekning fra World Cup arrangementer ikke bare fra Norge, men fra alle 
de land som omfattes av de rettigheter som de etter avtale med de nasjonale 
skiforbundene har ervervet. Hvis Media Partners skulle bli avskåret fra dette, 
antar jeg at det i neste omgang vil ramme skiforbundene, som selgere, fordi 
videresalget vil gi lavere inntekter til Media Partners. 
 
For de norske rettighetene antar jeg at problemet er noe mindre fordi NRK og 
TV 2 allerede i dag praktiserer en utveksling av nyhetsdekning. 
 
Reglene slik de er utformet vil også kunne ha konsekvenser for NSF som 
arrangør fordi flere TV selskaper skal få adgang til arenaene for å kunne lage 
sine egen reportasjer. Dette er betenkelig fordi det vil være svært vanskelig å 
kontrollere omfanget av de innslag som da produseres noe som vil kunne 
skape vanskeligheter med å beskytte de eksklusive rettighetene. I tillegg vil det 
kunne oppstå problemer med konkurranse om de beste kameraposisjonene, 
plass på kameraplattformene etc. 
 
For å få en synkronisering av eventuelle nye regler, bør FIS koples inn i saken 
slik at de kan ivareta de nasjonale skiforbundenes posisjon. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Sigmund Thue 
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