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Reglement for Dansk Fægte-Forbunds Amatør- og ordensudvalg
§1
Amatør- og ordensudvalgets medlemmer vælges af Dansk Fægte-Forbunds Repræsentantskab og
konstituerer sig efter reglerne i Dansk Fægte-Forbunds Vedtægters § 19.
§2
Alle sager ekspederes gennem Dansk Fægte-Forbunds sekretariat.
Stk. 2. Ingen sag kan afgøres, uden at alle udvalgets medlemmer har deltaget i voteringen.
Stk. 3. Dog kan ingen deltage i behandlingen af en sag, hvis der foreligger omstændigheder, som er
egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. I så fald indtræder suppleanten
midlertidigt.
Stk. 4. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.
§3
Amatør- og ordensudvalget behandler sager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller
administration af Dansk Fægte-Forbunds love, regler, reglementer. Herunder er det udvalgets
opgave at afgøre alle sager om anvendelse af amatør-, ordens- og udelukkelsesbestemmelserne,
om usportslig eller usømmelig adfærd m.m.
Stk. 2. Udvalget kan afvise behandling af en sag, der efter Dansk Fægte-Forbunds regler, herunder
stævnereglementerne, forudsættes at være endeligt afgjort ved den afgørelse, der er truffet i en
tidligere instans, eller som bør afgøres uden for Amatør- og Ordensudvalget.
Stk. 3. Udvalget kan som voldgiftsret afgøre alle tvister mellem foreninger eller medlemmer af
foreninger under Dansk Fægte-Forbund, når parterne er enige om at begære en sådan afgørelse,
og udvalget finder at burde påtage sig afgørelsen.
Stk. 4. Udvalget kan på begæring optage en sag om eksklusion af et medlem af en forening til
undersøgelse af de faktiske forhold. Amatør- og ordensudvalget beslutter, hvorvidt - og i hvilken
form - redegørelsen må offentliggøres.
§4
Enhver forening eller medlem af en forening under Dansk Fægte-Forbund er berettiget til at
indbringe sager, der er omfattet af § 3, for udvalget.
Stk. 2 Indbringelse for udvalget skal ske inden 4 uger, efter forholdet er begået, eller parten er
blevet bekendt med den afgørelse, der klages over.
§5
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Udvalgets møder er offentlige, med mindre udvalget selv eller efter begæring fra en af parterne
måtte beslutte, at mødet skal foregå for lukkede døre.
Stk. 2. Såfremt behandlingen foregår for åbne døre, kan udvalget træffe beslutning om
referatforbud og/eller navneforbud.
§6
Amatør- og ordensudvalget kan, såfremt sagen efter sin karakter egner sig dertil, indlede sin
behandling af sagen med at søge at mægle mellem parterne (mediation).
§7
Udvalget kan under behandlingen af en sag indhente alle de oplysninger, som udvalget finder
nødvendige til belysning af sagen.
Stk. 2. Foreninger under Dansk Fægte-Forbund samt disses medlemmer skal rette sig efter
udvalgets anvisninger og besvare dets spørgsmål indenfor de frister, udvalget har fastsætter.
§8
Amatør- og ordensudvalget kan anvende de sanktioner, der er anført i ordens- og
udelukkelsesbestemmelserne for Dansk Fægte-Forbund.
Stk. 2. De af udvalget besluttede udelukkelser kan efter ansøgning hæves af udvalget, når dette
finder tilstrækkelig anledning hertil.
§9
En af Amatør- og ordensudvalget truffen afgørelse kan indbringes for DIF-idrættens Højeste
Appelinstans (herefter benævnt Appelinstansen) inden 4 uger efter, at parten har modtaget
udvalgets afgørelse.
Stk. 2 Parterne skal i forbindelse med afgørelsen gøres opmærksom på ankemuligheden efter stk.
1.
§ 10
Anke til Appelinstansen har ikke opsættende virkning. Amatør- og ordensudvalget kan dog
beslutte, at en sags anke til Appelinstansen har opsættende virkning.
§ 11
Reglementer og voldgiftsregler for DIF-idrættens Højeste Appelinstans er gældende for Dansk
Fægte-Forbunds Amatør- og Ordensudvalg.
§ 12
Ændringer i Reglement for Dansk Fægte-Forbunds Amatør- og ordensudvalg kan kun foretages
efter reglerne Dansk Fægte-Forbunds Vedtægters § 20 stk. 2-3.
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Reglementet er jf. DFF’s Vedtægter § 20 stk. 2:
•
•

•

Udfærdiget af DFF’s bestyrelse i efteråret 2018 og endeligt tiltrådt af Bestyrelsen på
ordinært bestyrelsesmøde d. 08.01. 2019.
Forelagt for Danmarks-Idrætsforbund (DIF) i efteråret 2018, jf. DIF’s Lovregulativ nr. IV § 9
”Minimumsregler for DIF's medlemsorganisationers ordensudvalg”. DIF’s bemærkninger til
Bestyrelsens udkast har endvidere været forelagt Repræsentantskabet.
Godkendt på DFF’s Repræsentantskabsmøde 28. april 2019.

3

