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1.

Formål, hjemmel og ændring af lovregulativet
§1

Formål
stk. 1

§2

Hjemmel og ændring af lovregulativet
stk. 1
stk. 2

2.

Lovregulativet om ”Disciplinærudvalgets funktion og sagsbehandling”, er
udstedt med hjemmel i forbundets love § 20, stk. 7.
Ændring af lovregulativ VI, kan ske på et beslutningsdygtigt repræsentantskabsmøde med 2/3 majoritet jf. forbundets love § 9, stk. 4.

Disciplinærudvalgets funktion, kompetencer og sagsbehandling
§3

Disciplinærudvalgets funktion
stk. 1

§4

stk. 2
stk. 3

§5

Disciplinærudvalget er jf. forbundets love § 20, stk. 7 første instans i forbundet ved behandling af protest- og disciplinærsager, indberetninger og
andre sager om sportslige overtrædelser af forbundets love, lovregulativer, regler og bestemmelser.

Disciplinærudvalgets kompetencer
stk. 1

Disciplinærudvalget kan indlede behandling af en sag ved at forsøge, at
mægle mellem parterne, såfremt sagen efter sin karakter egner sig dertil.
Disciplinærudvalget kan afvise behandling af ”bagatel” protester og indberetninger.
Af praktiske og geografiske årsager kan disciplinærudvalget lade enkelte
af udvalgsmedlemmerne foretage høring i en protest- eller indberetningssag, hvis det sker under ledelse af mindst to udvalgsmedlemmer.

Disciplinærudvalgets sagsbehandling
stk. 1
stk. 2
stk. 3

stk. 4
stk. 5

stk. 6

2

Lovregulativet indeholder love for disciplinærudvalgets funktion, kompetencer og sagsbehandling.

Disciplinærudvalget skal behandle en protest inden 3 uger efter administrationens modtagelse af protesten.
Såfremt det viser sig, at behandlingstiden undtagelsesvis ikke kan overholdes, skal udvalget i god tid forinden underrette de implicerede parter.
Disciplinærudvalget kan maksimalt idømme 3 spilledages karantæne.
Indstilling til udelukkelse af længere varighed indsendes til afgørelse i
bestyrelsen.
Hvis disciplinærudvalget finder det nødvendigt, kan det indkalde lederen
fra DM-, DT- eller lovudvalget.
Suppleanten deltager i disciplinærudvalgets sagsbehandling, men har ingen stemmeret. Får et af disciplinærudvalgets faste medlemmer forfald,
herunder midlertidigt forfald, træder suppleanten ind i stedet.
Såfremt der opstår tvivl om en lovparagrafs fortolkning, skal disciplinærudvalget tage videst muligt sportsligt hensyn.

stk. 7
stk. 8
§6

Disciplinærudvalgets møder
stk. 1
stk. 2

3.

Intet medlem af disciplinærudvalget kan deltage i behandlingen af en sag,
når vedkommende selv er part i sagen, eller interesseret i dens udfald.
Disciplinærudvalgets afgørelser kan ankes til ordensudvalget senest 4
uger efter afgørelsen.

Disciplinærudvalget fastsætter selv dagsordenen for møderne.
Der udsendes referat fra samtlige møder i disciplinærudvalget. Referaterne sendes til administrationen.

Disciplinærudvalgets øvrige opgaver
§7

Disciplinærudvalgets ansvar
stk. 1
stk. 2

stk. 3
stk. 4

Disciplinærudvalget skal registrere samtlige kendelser med henblik på at
opnå maksimal kontinuitet i sine afgørelser.
Advarsler uddelt til én spiller i samme sæson tælles sammen og kan udløse karantæne. I sådanne tilfælde uddeles karantænen af
disciplinærudvalget.
Uddelte advarsler nulstilles ved sæsonafslutning.
Alle advarsler uddelt under aktiviteter af dommer, skal indberettes til disciplinærudvalget.

Vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 09.05.2015
Med senere ændringer
den 21.05.2016
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