juni 2001

DANSK KEGLE FORBUND
Regler for Amatør- og Ordensudvalget i Dansk Kegle Forbund:
§ 1.
Amatør- og ordensudvalget består af 5 medlemmer, der vælges af repræsentantskabet. Der vælges
en formand samt 4 udvalgsmedlemmer (1 fra hver af de 4 unioner). Desuden vælges en suppleant fra
hver af de 4 unioner.
§ 2.
Et medlem af amatør- og ordensudvalget eller en suppleant kan ikke samtidig være medlem af andre
organer under Dansk Kegle Forbund. Ingen kan deltage i behandlingen af en sag, hvis der foreligger
omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.
§ 3.
Amatør- og ordensudvalget opgave er:
1. at afgøre alle sager om tidsbestemt udelukkelse, overtrædelse af amatørog ordensbestemmelser, love og spilleregler eller om usportslig og usømmelig
adfærd.
2. at afgøre uoverensstemmelser mellem unioner, klubber og/eller personer under
forbundet, såfremt en af parterne begærer dette.
3. at handle hurtigt og efter de almindelige retsprincipper.
Amatør- og ordensudvalget kan afvise behandling af en sag, der efter Dansk Kegle Forbunds regler
forudsættes at være endeligt afgjort ved den afgørelse, der er truffet i en tidligere instans, eller som
bør afgøres uden for Amatør- og Ordensudvalget.
Amatør- og Ordensudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst 3 medlemmer er til stede, og udvalget
træffer i tilfælde af uenighed sine afgørelser ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er
formandens stemme afgørende.

§ 4.
Enhver person, klub eller union under D.Ke.F. er berettiget til at indbringe sager, der er omfattet af § 3,
for udvalget. Klager fra enkeltpersoner eller klubber skal dog først behandles i den pågældende union.
Det er en forudsætning, at protester, der ikke angår turneringskampe, har været til afgørelse i
hovedbestyrelsen, inden de overgår til amatør- og ordensudvalget.
Enhver anke til amatør- og ordensudvalget kan kun behandles mod et depositum på 100 kr., som
tilbagebetales, såfremt sagen tages til følge. I modsat fald tilfalder beløbet Dansk Kegle Forbund.
§5
Udvalgets møder er offentlige, med mindre udvalget selv eller efter begæring fra en af parterne måtte
beslutte, at mødet skal foregå for lukkede døre.
Såfremt behandlingen foregår for åbne døre, kan udvalget træffe beslutning om referatforbud og/eller
navneforbud.
§ 6.
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Amatør- og ordensudvalget kan, såfremt sagen efter sin karakter egner sig dertil, indlede sin
behandling af sagen med at søge at mægle mellem parterne.
§ 7.
En af D.Ke.F.’s amatør- og ordensudvalg truffen afgørelse kan indbringes for Danmarks IdrætsForbunds appeludvalg inden 4 uger efter, parten har modtaget amatør- og ordensudvalgets afgørelse.
Parterne skal i forbindelse med afgørelsen gøres opmærksom på ankemuligheden efter
§ 7, stk. 1.
§ 8.
Anke til Danmarks Idræts-Forbunds appeludvalg har normalt ikke opsættende virkning. Dansk Kegle
Forbunds amatør- og ordensudvalg kan beslutte, at en sags anke til Danmarks Idræts-Forbunds
appeludvalg har opsættende virkning.
§ 9.
Regler for amatør- og ordensudvalget skal udfærdiges af Dansk Kegle Forbunds bestyrelse og
godkendes af dennes repræsentantskab efter at have været forelagt Danmarks Idræts-Forbund, hvis
bemærkninger til bestyrelsens udkast ligeledes skal forelægges repræsentantskabet.

Vedtaget på Dansk Kegle Forbund’s repræsentantskabsmøde den 20. maj 2001.
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