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Bestemmelser 
for 

amatørstatus i forbundet 

08/2021 

Præambel 

Bestemmelserne for amatørstatus i forbundet skal sikre, at forbundets 

 

• medlemsklubber, herunder deres medlemmer, 

• interessemedlemmer, 

• interesseorganisationer, herunder deres medlemmer, 

• interesseklubber, herunder deres medlemmer, 

 

har viden og kendskab til de betingelser og krav, der stilles for at enhver atlet, der direkte 
eller indirekte er medlem af forbundet, kan opretholde amatørstatus. Samt hvilke handlinger 
der kan medføre, at en atlet mister amatørstatus. 
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1. Formål, hjemmel og ændring af bestemmelserne for amatørstatus i forbundet 

§ 1 Formål 

stk. 1 Bestemmelserne for amatørstatus i forbundet indeholder betingelser for 
amatørstatus, samt hvilke handlinger, der kan medføre, at en atlet mister 

sin amatørstatus. 

§ 2 Hjemmel og ændringer af bestemmelserne for amatørstatus i forbundet 

stk. 1 Bestemmelserne for amatørstatus i forbundet har hjemmel i Danmarks 
Idrætsforbunds (DIF) love § 4, stk. 2. Bestemmelserne er godkendt af 

DIF og skal opretholdes så længe: 

- International Bowling Federation (IBF), som international hovedor-

ganisation, ikke har noget amatørreglement. 

- Bestemmelserne for amatørstatus i forbundet er strengere end et 
eventuelt internationalt amatørreglement i IBF. 

stk. 2 Ændringer af bestemmelserne for amatørstatus i forbundet, kan ske på 
et beslutningsdygtigt repræsentantskabsmøde med simpelt flertal jf. for-

bundets love § 9, stk. 4.  

stk. 3 Enhver ændring af bestemmelserne for amatørstatus i forbundet skal 
godkendes af DIF’s bestyrelse, jf. DIF’s love § 4, stk. 3. 

2. Amatørstatus og fratagelse af amatørstatus 

§ 3 Betingelser for amatørstatus 

stk. 1 Amatør er enhver atlet, der ikke gennem et ansættelsesforhold med det 
primære formål for øje at spille bowling, modtager løn eller andre ydelser 

fra en arbejdsgiver. 

stk. 2 Pengepræmier vundet i forbindelse med mesterskaber, stævner eller tur-

neringer anses ikke for løn, jf. § 3, stk. 1. 

stk. 3 En atlet kan ikke miste sin amatørstatus ved blot at: 

3.1 få ansættelse som idrætslærer. 

3.2 modtage økonomisk hjælp fra forbundet, eller formidlet gennem for-
bundet, til rejse- og/eller opholdsudgifter, lommepenge eller 

sportsudstyr og –tøj til personligt brug. 

3.3 modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, forudsat at størrel-
sen af en sådan erstatning godkendes af og betales igennem 

forbundet, og at beløbet ikke overstiger den sum, som atleten har 
sat til. 

3.4 modtage akademiske eller tekniske stipendier. 

3.5 indtjene beløb ved instruktion eller undervisning i egenskab af træ-
ner. 
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§ 4 Skattemæssige konsekvenser 

stk. 1 Det er alene atletens ansvar at efterleve den til enhver tid gældende lov-
givning om skattemæssige konsekvenser i forbindelse med 

pengepræmier og sponsorindtægter. 

§ 5 Fratagelse af amatørstatus 

stk. 1 En atlet fratages sin amatørstatus hvis atleten: 

1.1 uden bestyrelsens forudgående samtykke tillader, at atletens per-

son, navn, billede eller sportslige præstationer benyttes kommercielt 
for et samlet beløb på over 50.000 kroner i ét kalenderår. 

1.2 uden bestyrelsens forudgående samtykke tegner nogen kontrakt om 

modtagelse af penge, varer eller andre goder, for en samlet værdi 
på over 50.000 kroner i ét kalenderår, hvad enten dette sker med 

personlig vinding for øje, eller til fordel for et hvilket som helst andet 
formål. 

1.2.1 Undtaget herfor er dog indgåelse af kontrakt med rekvisit-
producenter om lån eller på anden måde modtagelse af 
sportsudstyr og –tøj til personligt brug. Sådanne kontrakter 

må ikke indeholde anden forpligtelse for atleten, end at atle-
ten anvender rekvisitproducentens rekvisitter. 

1.3 tillader, at dennes person, navn, billede eller sportslige præstationer 
benyttes kommercielt i strid med Lovregulativ II § 13, eller til skade 
for forbundet. 

3. Generhvervelse af amatørstatus 

§ 6 Anmodning om generhvervelse af amatørstatus 

stk. 1 Amatørstatus kan generhverves, når særlige forhold taler herfor. Anmod-
ning herom indsendes til administrationen og forelægges bestyrelsen til 

afgørelse. 

4. Tolkning af bestemmelserne for amatørstatus i forbundet samt afgørelser jf. 

bestemmelserne 

§ 7 Tolkning og afgørelser 

stk. 1 Spørgsmål vedrørende forståelsen af bestemmelserne for amatørstatus i 
forbundet, såvel som sager vedrørende eventuel overtrædelse, afgøres af 
bestyrelsen, som er berettiget til, om nødvendigt, at fratage en atlet ama-

tørstatus. 

stk. 2 Bestyrelsens afgørelser med hjemmel i bestemmelserne for amatørstatus 

i forbundet kan ankes til ordensudvalget senest 4 uger efter afgørelsen. 

Vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 21.05.2016 
Med senere ændringer den 08.08 2020 samt den 07.08.2021 


