IX AMATØR- OG ORDENSUDVALGET
§1
Amatør- og Ordensudvalget består af 3 medlemmer og 1 suppleant, der vælges af repræsentantskabet for 3 år ad gangen, dog således, at et af medlemmerne afgår efter tur hvert år.
Udvalget konstituerer sig med en formand og to menige medlemmer.
Mindst et af udvalgets medlemmer skal om muligt have juridisk embedseksamen og nogen
kendskab til dommergerning.
Ingen kan deltage i behandlingen af en sag, når vedkommende selv er part i sagen, eller kan have
interesser i dens udfald. I sådanne tilfælde tager suppleanten medlemmets plads under sagens
behandling.

§2
Amatør- og Ordensudvalgets opgaver er:
1.
At afgøre alle sager om anvendelse af amatør-, ordens- og udelukkelsesbestemmelser, overtrædelse af reglementer og lign., samt usportslig eller usømmelig adfærd.
Endvidere er Amatør- og Ordensudvalget appelorgan for Disciplinærudvalget.
Sager, der alene angår anvendelse af konkurrenceregler, herunder turneringsbestemmelser, kan
dog afvises af udvalget.
Fristen for anke af en kendelse eller afgørelse truffet af DIU eller et andet organ under DIU er 14
dage fra datoen for den kendelse eller afgørelse, der påankes.
2.
Som voldgiftsret at afgøre stridigheder imellem organisationer eller personer under DIU, når de
stridende parter er enige om at begære en sådan afgørelse, og udvalget finder at burde påtage sig
sagen.

§3
Amatør- og Ordensudvalget kan tildele organisationer eller personer under DIU advarsler/bøder
eller irettesættelser, eller træffe bestemmelse om deres midlertidige eller endelige udelukkelse fra
deltagelse i idrætskampe eller organisationer under DIU.

Ligeledes kan udvalget, når sagen er rejst, træffe bestemmelse om midlertidig udelukkelse, indtil
endelig afgørelse i sagen er truffet.
De af udvalget besluttede udelukkelser kan efter begæring hæves af udvalget, når der findes
tilstrækkelig anledning dertil.
En iværksat anke kan ikke i sig selv i noget tilfælde få opsættende virkning, men udvalget kan
midlertidigt ophæve en automatisk løbende udelukkelsesstraf, indtil sagen er færdigbehandlet,
hvis udvalget finder det fornødent.

§4
Enhver henvendelse til udvalget skal ske skriftligt via DIUs administration, gennem hvilket også alle
udvalgets afgørelser sendes til klageren.
Det er en betingelse for, at Amatør- og Ordensudvalget kan tage en sag under behandling, at
vedkommende klager ikke er i restance overfor DIU, vedkommende lokalunion eller – såfremt der
er tale om en person – sin egen forening med betaling af kontingent eller anden pligtig
pengeydelse. Restancen skal dog være af en sådan karakter og af et sådant omfang, at
vedkommende restant kan ekskluderes på grund af restancen, og der må ikke herske begrundet
tvivl om berettigelsen af restancen.
Ethvert medlem under DIU med retlig interesse i sagen kan indbringe en sag for DIU’s Amatør- og
Ordensudvalg.
DIUs Amatør- og Ordensudvalg kan som betingelse for at tage en sag under behandling forlange
sikkerhed stillet for de udgifter, sagen skønnes at ville foranledige. Der henvises til § 11.

§5
Udvalget skal opfordre hver af sagens parter til at fremkomme med en udtalelse om sagen og kan
under sagens behandling indhente alle de oplysninger, det finder fornødent. Såvel klubben som de
enkelte medlemmer skal besvare udvalgets opfordringer og forespørgsler indenfor den frist,
udvalget måtte fastsætte.
Såfremt en part undlader at besvare udvalgets opfordringer og forespørgsler indenfor den
fastsatte frist, afgøres sagen på grundlag af de oplysninger, der er fremkommet fra den eller de
andre parter i sagen, samt det materiale, udvalget i øvrigt måtte være i besiddelse af.

§6

Hver af parterne kan forlange at få foretræde for udvalget med henblik på at fremsætte og
begrunde deres påstande.

§7
Foruden det i § 6 nævnte tilfælde skal en sag forhandles mundtligt i udvalget, når formanden eller
2 medlemmer ønsker det.

§8
Udvalgets forhandlinger og kendelser indføres i en protokol, som også skal indeholde parternes
påstande og anbringender.
Parterne får hver en udskrift af kendelsen. I sager om overtrædelse af amatørbestemmelserne
sender udvalget desuden et eksemplar af kendelsen til DIF.

§9
For udvalgets behandling af voldgiftssager gælder nedennævnte voldgiftsregler:
a.
Efter udvalgets gennemgang af anmodningen om voldgiftsbehandling skal der gives sagens parter
lejlighed til at udtale sig om sagen og til at tilvejebringe de nødvendige yderligere oplysninger.
Udvalget kan vælge skriftlig eller mundtlig forhandling eller en kombination af begge dele.
Enhver af parterne kan forlange at blive gjort bekendt med, hvad modparten har fremført, og at få
en udskrift af protokollen.
b.
Parterne har krav på at få tilbageleveret alle originaldokumenter, efter de er stemplet og påtegnet
i udvalget. Dette sker ved sagens afslutning, dog forudsat at de i § 9 h omtalte udgifter er betalt.
Udvalget kan betinge udlevering af originaldokumenter af, at det modtager en bekræftet genpart
af dokumentet.
c.
Udvalget har ret til på ethvert tidspunkt af sagen at mægle forlig mellem parterne.
d.
Udvalget kan selv indhente oplysninger og gennemføre undersøgelser til brug for sagens afgørelse.

Udvalget kan forlange, at parterne giver personligt møde, hvor dette ikke vil medføre
uforholdsmæssigt store vanskeligheder eller udgifter. Udvalget kan ligeledes forlange, at parterne
bestræber sig på at indkalde alle personer, som kan bidrage til sagens oplysning, til at afgive
forklaring for udvalget. Udvalget kan ikke nægte parterne at møde med juridisk eller anden
bisidder. Udvalget kan forlange, at kun den ene part deltager i forhandlingen i en del den tid, der
er afsat til den mundtlige forhandling i sagen.
e.
Forhandlingerne for udvalget indføres i dettes protokol. Protokollen underskrives efter hvert
møde af udvalgets medlemmer. Enhver part og ethvert vidne, hvis forklaring føres til protokollen,
har pligt til at underskrive protokollen som bekræftelse på, at forklaringen er gengivet korrekt,
alternativt at præcisere, på hvilke punkter forklaringen er gengivet forkert.
f.
Når udvalget finder, at sagen er tilstrækkeligt belyst, eller at der i hvert fald er givet parterne den
fornødne tid til at oplyse sagen, optages sagen til voldgiftskendelse. Såfremt udvalget, efter sagen
er optaget til kendelse, finder det nødvendigt, at sagens oplyses yderligere, genoptages sagens
behandling. Herom underrettes parterne, og der gives dem lejlighed til at tilvejebringe de
manglende oplysninger. Hvis udvalget på egen hånd indhenter yderligere oplysninger, skal
parterne have mulighed for på ny at udtale sig om sagen.
g.
Såfremt en part udebliver fra et møde, han er indkaldt til af udvalget, eller på anden måde afviser
at ville bidrage til sagens oplysning, afgøres sagen på grundlag af modpartens oplysninger og de
oplysninger, udvalget måtte have indhentet på egen hånd.
h.
Kendelsen afsiges snarest muligt og senest 4 uger, efter sagen er endeligt optaget til kendelse. Når
sagen optages til kendelse, skal udvalget oplyse, hvornår kendelsen forventes afsagt. Kendelsen
skal indeholde en afgørelse af de omtvistede punkter, ligesom der i kendelsen skal træffes
bestemmelse om fordelingen af sagens eventuelle omkostninger.
i.
For det tilfælde, at voldgiftsmændene ikke er enige om sagens udfald, afgøres sagen ved simpelt
flertal blandt udvalgets medlemmer. Kan der ikke opnås flertal for en afgørelse,
indsendes det samlede sagsmateriale ledsaget af voldgiftsmændenes skriftlige, begrundede vota
til formanden for Danmarks Idræts-Forbunds Amatør- og Ordensudvalg, som udnævner en
opmand, der afgør sagen ved at tilslutte sig et af de vota, der er afgivet af DIU-udvalgets
medlemmer i hvert af de omtvistede forhold.

j.
Kendelsen er bindende for parterne, og den kan ikke indbringes for nogen domstol, medmindre
dette sker med henblik på tvangsgennemførelse af kendelsen.

k.
Udvalget kan som betingelse for at tage en sag under voldgiftsbehandling forlange sikkerhed stillet
for de udgifter, sagen skønnes at ville medføre.

§ 10
Amatør- og Ordensudvalgets voldgiftskendelser er endelige og inappellable. Øvrige afgørelser kan
indankes for DIFs Amatør- og Ordensudvalg i det omfang, en sådan anke er forenelig med DIFs
Amatør- og Ordensudvalgs praksis. Afgørelsen skal i så fald påankes inden 4 uger, efter afgørelsen
er modtaget af DIFs Amatør- og Ordensudvalg, jfr. Danmarks Idræts-Forbunds love, § 23, stk. 1.
Parterne skal underrettes om denne ankefrist samtidigt med, at afgørelsen sendes til parterne.
Undtagelsesvis og under ganske særlige omstændigheder kan udvalget dog genoptage en påanket
sag til fornyet behandling og afgørelse, såfremt der efter afgørelsen er afsagt, fremkommer nye
oplysninger af betydning for sagen.

§ 11
I sager, der indbringes for Amatør- og Ordensudvalget, betales et gebyr på 2.500,00 kr. pr.
sag. Gebyret skal overføres til DIUs konto eller i crossed check være vedlagt klagen eller
voldgiftsklagen. Klagesagsbehandlingen påbegyndes først, når gebyret er indgået. Beløbet - minus
et fast gebyr på 1.000,00 kr. – tilbagebetales, såfremt klageren får medhold i sin klage.
Sagens omkostninger kan overstige 2.500,00 kr., hvis klageren ikke får medhold i sin klage.

