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Hva er kampfiksing?



Definisjon

Kampfiksing defineres som manipulering av en 

idrettskonkurranse, hvor involverte aktører (utøvere, 

trenere, ledere, dommere etc.), for økonomisk vinning for 

seg selv eller andre, søker å påvirke resultatet av 

konkurransen eller enkelthendelser underveis i 

konkurransen



Tre typer kampfiksing

➢ Match-fixing: Tradisjonell fiksing av sluttresultatet (et lag eller en utøver 

taper mot betaling).

➢ Spot-fixing: Manipulering av enkelthendelser underveis i konkurransen 

(for eksempel første corner) som ikke behøver å ha direkte betydning for 

sluttresultatet. 

➢ Point-shaving: Manipulering av sluttresultatet, men ikke kamputfallet 

(eks: spillere får betalt for at laget ikke skal slå motstanderlaget med 

mer enn et gitt antall mål/poeng).



Konsekvenser av kampfiksing

For idretten

➢ Svekket omdømme og 

tiltro til idretten, 

rekrutteringssvikt

➢ Tap av 

publikumsinteresse

➢ Tap av sponsorer

For den enkelte

➢ Ødelagt idrettskarriere

➢ Suspensjon

➢ Bøter

➢ Fengselsstraff

➢ Press fra kriminelle miljøer



Risikofaktorer

Faktorer som påvirker kampfiksingstrusselen:

➢ Størrelsen på spillmarkedet, og om spillselskap i spesielt 

Sørøst-Asia tilbyr spill på kampene

➢ Internasjonal interesse i idretten - Streaming av konkurranser 

øker interesse fra utlandet betraktelig! 

➢ Mangelfullt regelverk, mangelfull kontroll og oversikt, og 

manglende bevissthet rundt temaet

➢ Mulighet for å få makt over idrettsutøvere / -klubber gjennom 

privat eierskap eller sponsing



Kampfiksing i Norge

➢ Vi har hatt få kampfiksingssaker i Norge

➢ Den mest kjente er fra 2012 og endte med domfellelse

➢ Idrettens domsutvalg har sanksjonert utøvere og andre involverte for å 

spille på egne kamper de seneste årene

➢ Vi får stadig bedre og mer relevant informasjon fra samarbeidspartnere

➢ Bevisstheten rundt temaet har økt



Kampfiksings-

arbeidet i Norge



Starten: Handlingsplan mot kampfiksing i idretten

➢ Kom etter kampfiksingssaken i fotball i 

2012

➢Formål: Forebygge, avdekke og

reagere på kampfiksing i idretten

➢ Forplikter partene og gir tydelig 

rollefordeling

➢ Sentralt tiltak: Opprettelse av 

samarbeidsforum



Macolin-konvensjonen (2014) muliggjorde tiltak

Council of Europe’s Convention on 

Manipulation of Sport Competitions 

Nasjonal plattform



Nasjonalt samarbeidsforum
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Regelverk og 

reaksjoner



NIFs lov: Bestemmelser mot 

kampfiksing

Iht. NIFs lov §11-20-3 kan følgende straffes:

➢ Deltakelse i pengespill på egne kamper

➢ Å påvirke en idrettskonkurranses forløp eller 

resultat med formål å oppnå økonomisk vinning 

for seg selv eller andre

➢ Å bruke eller dele innsideinformasjon



NIFs lov: Varslingsplikt

Iht. NIFs lov §11-20-3 har den enkelte 

VARSLINGSPLIKT, dvs. plikt til å varsle 

klubb/forbund om:

➢ Tilnærmelser om å manipulere hendelser i, eller 

resultatet av, en idrettskonkurranse

➢ Faktiske eller potensielle tilfeller av manipulering 

av idrettskonkurranser

Videre er det også samarbeidsplikt når 

klubb/forbund undersøker mulige regelbrudd.



NIFs lov: Reaksjoner

Brudd på NIFs bestemmelser om manipulering av 

idrettskonkurranser kan straffes med

➢ Bot

➢ Utestengelse fra idretten

➢ Tap av resultater og premier

➢ Tap av medlemskap og tillitsverv



Lovbrudd

Medvirkning til manipulering av 

idrettskonkurranser kan også rammes av 

norske lovbestemmelser om 

➢ Bedrageri

➢ Korrupsjon

➢ Økonomisk utroskap

Kan straffes med bøter eller fengsel



Dersom du blir tilnærmet

➢ Ta tydelig avstand

➢ Varsle klubb, forbund eller NIF

➢ Varsle Lotteritilsynet – egen 

tipskanal

Lav terskel for å varsle!



Spørsmål?


