NBF’s DOMSUTVALG

DOM NR. 34
Sak
Løpsarrangør
Løpskategori
Løpsdato:
Arr. Lisens
Jury:

:
:
:
:
:
:

Innstilling om suspensjon av Bjørn Cato Bunes fra Juryen i BC løp
NMK Elverum
Bilcross
Lørdag 9.og søndag 10. august 2008
08.02303
Ronny Wigdahl, Leder
Monica Johnsen
Knut Sverre Munkhaugen
Bjørn Vidar Støen

Domsutvalget

: Arve Herstrøm, Leder
Harald Lauritzsen, Nestleder
Laila Tyskeberget
Tom Kaasa
Trond Bakkom, sekretær

Møtedato

: Tirsdag 9. september 2008

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formalia i forhold til NBF’s jurisdiksjon over anklagede, DU’s habilitet og innkalling av partene
ble funnet ivaretatt i henhold til gjeldende regler. Partene hadde ingen innvendinger mot at
Domsutvalget kunne behandle saken.
Som klager møtte juryens leder Ronny Wigdahl og jurymedlem Knut Sverre Munkhaugen.
Anklagede Bjørn Cato Bunes møtte.
Klager hadde meldt inn følgende vitner:

Anklagede hadde ikke meldt inn vitner.

Løpsleder Trond Strømstad
Tommy Eng
Andre Nyberg
Ole Martin Dahl kunne avhøres over telefon.

Foruten løpets vanlige dokumenter ble følgende lagt frem for Domsutvalget:
- Juryrapport med innstilling om straff fra juryen, datert 12.08.08
- Melding fra Juryen / Løps ledelse datert 10.08.08 klokken 0945
- Melding om juryavgjørelse, datert 10.08.08 med nummer 03951.
- Brev fra NBFs President til Bjørn Cato Bunes om midlertidig lisensinndragning, datert
20.08.08.

Sakens bakgrunn:
Under lørdagskvelden hadde løpsleder blitt gjort oppmerksom på at det hadde vært uro rundt en av
deltagers busser i depot. En deltager hadde oppsøkt en av de øvrige deltakere og skapt unødvendig
bråk og kvalme mot en annen deltager. Det ble også hevdet at det ble satt frem trusler mot
konkurenter. Løpsleder registrerte etter hvert at det ankom politi til depot området. Løpsleder
gjorde deretter observasjoner på at politi var blitt tilkalt på grunn av oppførsel og beruselse av
deltager Bjørn Cato Bunes. Løpsleder rapporterte om forholdet til arrangementets jury før
arrangementets start på søndag morgen.

Partenes innlegg, bevis og vitneforklaringer:
Ingen i juryen hadde sett hendelsen men ut fra løpsleders rapport fant juryen å innkalle Bjørn Cato
Bunes for å få rede på hva som hadde skjedd.

Klager har i det vesentlige anført:
Bunes forklarer at kvelden hadde blitt noe ”fuktig” og at han hadde oppsøkt deltager Tommy Eng
på hans depotplass og at det der hadde blitt en diskusjon som vel hadde blitt noe opphisset
underveis. Han benektet at det var blitt satt frem trusler fra hans side. Han forklarte at han etter en
stund hadde forlatt stedet og gått og lagt seg.
Juryen innkalte deretter Tommy Eng for å høre hans versjon av hva som hadde skjedd.
Eng forklarte at Bunes hadde vært svært beruset og at han opplevde han som svært truende og
blant annet truet en 13 år gammel tilskuer til opptrinnet. Bunes ble deretter ført vekk av flere andre
personer som var kommet til. Det gikk imidlertid bare noen minutter før Bunes igjen oppsøkte
Eng for å ta opp igjen diskusjonen. Eng uttalte at ”nok er nok” og ba Bunes om å forlate stedet,
motvillig ble Bunes ført bort av andre. I ettertid etter dette var oppførsel til Bunes av en slik
karakter at noen i hans eget team ringte politi for å få roet ned situasjonen.
På bakgrunn av de forklaringer som ble gitt besluttet juryen å utelukke Bjørn Cato Bunes fra
videre deltagelse i arrangementet. Dette ble kunngjort ved oppslag på stevnets offisielle
oppslagstavle samt medelt Bunes ved ”Melding om juryavgjørelse nummer 03951.
Videre fant juryen at dette var så klare brudd på NSR § 78 c og d at de fant å innstille ovenfor
NBFs President om midlertidig inndragning av førelisens, og innstille ovenfor NBFs Domsutvalg
om en suspensjon på 12 måneder

Anklagede har i det vesentlige anført:
Anklagede innrømmet at han denne kvelden hadde drukket tett og var det som på godt norsk blir
omtalt som ”drita full ”. Han hevder at han ikke kan huske så mye av det som blir omtalt og må
bare legge seg flat og unnskylde seg for den oppførsel han denne kvelden viste.

Domsutvalget innkalte deretter tilstedværende vitner.
Gjennom disse vitneavhør bekreftes opplysninger fremkommet gjennom anklagers påstand samt
sakens bakgrunn.

Domsutvalget har besluttet følgende:
•
•

Bjørn Cato Bunes idømmes suspensjon fra og med 9. september 2008 til og med 9.
september 2009.
Dommen er enstemmig

Premisser:
Domsutvalget finner det bevist at anklagede har utvist en oppførsel som klart er ett brudd på NSR
§ 78 punkt c og d. Hendelsen ble sett av flere personer i depotet, og har vakt allmen interesse i
bilsport miljøet. DU anser at anklagedes oppførsel klart å ha vært til skade for bilsportens
interesser. I skjerpende retning legger DU til grunn at personer i depotet fant Bunes`s oppførsel så
truende at de valgte å tilkalle politiet.
DU ønsker ved denne dommen å synliggjøre at depotet på ett arrangement ikke er ett sted for
inntak av alkohol.
NBF har i sin formålsparagraf å legge forholdene til rette for, og ta vare på ungdom spesielt. Det
forhold at voksne personer benytter slike mengder med alkohol i forbindelse med utøvelse av
bilsporten, er klart til skade for dette viktige arbeidet og kan ikke aksepteres.

_
Partene ble gjort oppmerksom på sine rettigheter til appell og om de regler som gjelder. Det ble
videre opplyst at dom samt premisser ville være tilgjengelig på NBF’s kontor onsdag 17.
september 2008 klokken 1200. Appellfrist settes til torsdag 18. september 2008 kl. 1200.

Oslo, onsdag 17. september 2008.

Arve Herstrøm
Leder

Harald Lauritzsen
Nestleder

Laila Tyskeberget

Tom Kaasa

