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Amatør- og Ordensreglement

Gr. nr.
1.2

§1
Amatør- og Ordensudvalget består af det i Volleyball Danmarks love (§ 21) nævnte antal
medlemmer, der vælges som anført samme sted.
Stk.2 Sager, der er til behandling af udvalget, færdiggøres af dette i dets oprindelige
sammensætning, selv om et medlems funktionstid udløber under en sags behandling. Dette
forudsat, at det pågældende medlem ønsker, at deltage i behandlingen.
Stk.3 Såfremt et medlem af udvalget får forfald, udpeger formanden en suppleant blandt de 3
valgte suppleanter. Formanden vælger frit, men skal ved udvælgelsen tilstræbe en ligelig
fordeling af arbejdet idet hensyn til habilitet træder forud for andre hensyn.
§2
Udvalgets medlemmer har ifølge Volleyball Danmarks love (§ 10, stk.3) ret til at overvære
stævner og repræsentantskabsmøder m.m. Udvalgets formand har tillige ret til at overvære
Volleyball Danmarks bestyrelsesmøder (jf. §17, stk.5).
§3
Udvalget kan, under en sags behandling, indhente alle de oplysninger, det finder fornødent, og
såvel kredse som klubber og enkelte medlemmer, skal besvare udvalgets forespørgsler inden
den frist, udvalget måtte sætte.
Stk.2 Ingen sag kan pådømmes, forinden parterne har haft lejlighed til at udtale sig overfor
udvalget.
Stk.3 Mundtlig forhandling af sagen skal finde sted, når en af parterne begærer det, med
mindre udvalget i særlige tilfælde enstemmigt måtte bestemme anderledes.
§4
Udvalget kan ikke træffe nogen afgørelse, uden at alle dets medlemmer - eller suppleanter for
dem - er blevet gjort bekendt med alle en sags akter og har haft lejlighed til at afgive deres
stemme på mødet, hvor afgørelsen træffes.
§5
Ved indbringelse af klagesager vedrørende lokalkredse og klubber for Amatør- og
Ordensudvalget betales et protestgebyr på kr. 1.000,00, der tilbagebetales, såfremt klageren får
medhold i sin klage.
Stk.2 I tilfælde, hvor klageren ikke får medhold, kan udvalget bestemme, at tilbagebetaling
skal ske, hvis udvalget finder, at klagen har principiel karakter.
Stk.3 Ved indbringelse af klagesager vedrørende enkeltpersoner betales der ikke gebyr.
§6
Udvalget skal træffe afgørelsen i alle sager, som henvises til det af Volleyball Danmarks
forretningsudvalg, bestyrelse eller repræsentantskab, og som indbringes for det af klubber,
medlemmer af en sådan eller en dommer, som alle skal være part i sagen.
Stk.2 Sådanne sager skal forinden have været forelagt:
1) det respektive udvalg og dernæst
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2) forretningsudvalget eller bestyrelsen, efter forretningsudvalgets bestemmelse til
afgørelse.
Stk.3 Er en sådan afgørelse ikke truffet senest 2 måneder efter sagens indbringelse, kan den
uden videre indbringes for næste instans.
Stk.4 En sag skal i almindelighed være indbragt for klageinstans senest 4 uger efter afgørelsen
er meddelt parterne. Det behandlende organ afgør, om der kan bortses fra fristoverskridelse.
Stk.5 Udvalgets kendelser kan kun appelleres til Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalg.
Stk.6 Alle henvendelser til og fra udvalget skal fremsendes med kopi til den pågældende
lokalkreds og Volleyball Danmarks bestyrelse.
§7
Amatør- og Ordensudvalgets opgaver er:
1) at afgøre alle sager om anvendelse af amatør, ordens- og udelukkelsesbestemmelser,
om overtrædelse og anvendelse af alle reglementer eller lignende, og om usportslig
eller usømmelig adfærd.
2) som voldgiftsret at afgøre stridigheder mellem organisationer eller personer tilsluttet
Volleyball Danmark, når de stridende parter er enige om at begære en sådan afgørelse,
og udvalget finder, det burde påtage sig afgørelsen
§8
Udvalgets afgørelser
I sager vedrørende lokalkredse og klubber kan afgørelsen gå ud på:
1) Midlertidig eller endelig udelukkelse af Volleyball Danmark.
2) Midlertidig eller endelig udelukkelse fra ret til deltagelse i og medvirken ved bestemte
arrangementer.
3) Ikendelse af bøde på kr. 25,- til kr. 600,- der tilfalder Volleyball Danmark.
4) Tilkendelse af erstatning, afslag m.v. i henhold til forbundets love og reglementer.
5) Tildeling af advarsler eller misbilligelser.
6) Stadfæstelse eller omgørelse af trufne afgørelser.
Stk.2 I sager vedrørende enkeltpersoner kan afgørelsen gå ud på:
1) Frakendelse af amatørskab.
2) Midlertidig eller endelig udelukkelse af Volleyball Danmark.
3) Midlertidig eller endelig udelukkelse fra ret til at fungere som bestyrelsesmedlem eller
leder i Volleyball Danmark, lokalkredsene eller klubberne.
4) Tildeling af advarsler eller misbilligelser.
5) Stadfæstelse eller omgørelse af trufne afgørelser.
Stk.3 I sager, der behandles i henhold til § 7, nr.2, anvendes yderligere dansk rets almindelige
regler.
§9
Udvalget kan, når en sag er henvist til det, træffe bestemmelser om midlertidig udelukkelse,
indtil en endelig afgørelse i sagen er truffet.
Stk.2 Udvalgets kendelser, der skal være ledsaget af begrundelser, skal afsiges hurtigst muligt.
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Stk.3 Udvalget kan undtagelsesvis genoptage en påkendt sag til fornyet behandling og
afgørelse, når nye oplysninger af betydning er fremkommet i sagen.

§ 10
Udvalgets kendelser kan af sagens parter appelleres til Danmarks Idræts-Forbunds
Appeludvalg.
Stk.2 Appel iværksættes i alle tilfælde, hvor andre end Volleyball Danmarks bestyrelse er
appellant, skriftligt gennem Volleyball Danmarks bestyrelse.
Stk.3 Appelfristen er 4 uger fra den dag at regne, hvor appellanten er blevet gjort bekendt med
udvalgets kendelse.
Stk.4 Iværksat appel har ikke opsættende virkning på den afsagte kendelse.
§ 11
Den, hvem amatørskabet er frakendt, eller som for stedse er udelukket fra deltagelse i eller
medvirken ved stævner m.m. kan ved kendelse af den myndighed, som har afsagt den endelige
kendelse, eller eventuelt en højere myndighed generhverve sine frakendte rettigheder. Sagen
kan kun fremmes, såfremt den anbefales af Volleyball Danmarks bestyrelse eller
repræsentantskab.
§ 12
Forandringer i dette reglement kan kun foretages af Volleyball Danmarks repræsentantskab
efter de samme regler, som er gældende for forandringer i Volleyball Danmarks love (se
lovenes § 5).
§ 13
Amatørstatus
Som amatør betragtes den spiller, der træner eller spiller volleyball uden at søge eller
acceptere nogen form for økonomisk vederlag eller biindtægt for sin idrætsaktivitet.
Stk.2 For at opnå tilladelse til at deltage i Olympiske Lege, skal Den Internationale Olympiske
Komités bestemmelser overholdes.
Stk.3 Enhver spiller, der deltager på et hold i en officiel turnering, kan ikke afslå at blive
fotograferet eller optaget på film eller til TV efter de regler, der er fastsat af FIVB.
Stk.4 Volleyball Danmarks bestyrelse kan godkende dækning af udgifter, samt materiel eller
finansiel kompensation (pengepræmier) til gengæld for en spillers deltagelse i en national eller
international konkurrence uden at dette påvirker spillerens amatørstatus (se §14,stk.1 nr.4).
§ 14
Det tillades en amatør:
1) At have ansættelse som underviser i fysisk uddannelse eller idræt.
2) I forbindelse med forberedelse til og under konkurrence fra Volleyball Danmarks,
lokalkreds eller klub at modtage støtte. Denne støtte kan kun omfatte:
a) Dækning af udgifter til kost og logi.
b) Idrætsbeklædning- og udstyr.
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c)
d)
e)

Dækning af transportudgifter.
Lommepenge.
Dækning af udgifter til lægelig undersøgelse og behandling, medicin og
fysioterapi.
Volleyball Danmarks bestyrelse fastsætter bestemmelser for støtten under § 14 stk 1 nr. 2
a-e.
3) At modtage kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.
4) At modtage præmier vundet ved turneringer og stævner der er godkendt af FIVB, CEV
eller et nationalt forbund.
5) At være ansat i forbundets, en lokalkreds eller klubs administration.
Ansættelseskontrakt indeholdende stillingsbeskrivelse skal i hvert enkelt tilfælde
forelægges Volleyball Danmarks bestyrelse til godkendelse. Ansættelsesforholdet må
ikke give en løn, der er ude af proportion med den almindelige aflønning for et
tilsvarende eller sammenligneligt område.
Stk.2 Volleyball Danmark kan med FIVBs samtykke tillade en amatørspiller lejlighedsvis
deltagelse i en professionel turnering eller kamp mellem amatørhold og professionelle hold.
En sådan tilladelse giver ikke spilleren ret til at modtage løn eller anden form for vederlag. De
under pkt. 2 - 4 (incl.) nævnte ydelser må sammenlagt i et kalenderår ikke overstige den til
enhver tid gældende højeste dagpengesats.
§ 15
En amatør må ikke:
1) Være eller have været professionel i nogen idræt eller have indgået kontrakt som
professionel før den officielle afslutning af en turnering eller konkurrence.
2) Have været professionel træner i nogen idrætsgren.
3) Tillade sin person, sit navn, foto eller sin idrætsudøvelse brugt kommercielt eller i
reklameøjemed, med mindre Volleyball Danmark eller en organisation, Volleyball
Danmark er tilknyttet, har indgået en kontrakt om udstyr, idrætsfaciliteter eller
sponsorship. Al betaling herfor skal ske til Volleyball Danmark eller den organisation,
Volleyball Danmark er tilknyttet, og må ikke ske til idrætsudøveren.
4) På sit idrætstøj eller udstyr bære reklame under deltagelse i Olympiske Lege,
Verdensmesterskaber eller Europamesterskaber samt i kvalifikationskampe til disse
Lege og mesterskaber eller under konkurrencer støttet af Den Internationale Olympiske
Komité. Undtaget herfra er producentens logo på beklædning eller udstyr inden for de
regler, FIVB har fastsat herom.
§ 16
Professionel status
Som professionel betragtes den spiller, der træner eller spiller volleyball mod en øjeblikkelig
økonomisk godtgørelse eller et materielt udbytte.
Stk.2 Professionel er den, der opnår økonomisk udbytte ved at bruge sin person, sit navn, foto
eller ry som idrætsudøver ved fremvisning, eller den, der har været professionel i nogen anden
idræt
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§ 17
De i §§ 13 - 16 omhandlende bestemmelser angående spillere gælder i alle tilsvarende
henseender dommere og øvrige officials.
§ 18
En person, der er udelukket for kortere eller længere tid, kan ikke være valgt tillidsmand i en
klub eller union og ej heller fungere som dommer eller anden official.

§ 19
Den, der har mistet sit amatørskab, kan efter ansøgning til Volleyball Danmark få dette igen.
§ 20
Såfremt en kreds eller klub, dens bestyrelse eller andre tillidsmænd overtræder, medvirker til
eller er vidende om overtrædelser af disse bestemmelser, straffes de pågældende med
udelukkelse på kortere eller længere tid.
§ 21
Disse bestemmelser kan finde anvendelse uden hensyn til, hvornår den pågældende forseelse
er begået, når den kommer til Volleyball Danmarks kundskab.
BESTEMMELSER VEDRØRENDE AMATØRTRÆNERE
§ 22
Volleyball Danmark kan for et år ad gangen godkende, at han/hun for udøvelse af
trænervirksomhed inden for forbundet eller en af forbundets kredse eller klubber må oppebære
et vederlag på den maksimale størrelse, som DIF's eller FIVB's regler måtte foreskrive, uden
at miste sit amatørskab.
§ 23
Udover det i § 22 fastsatte beløb kan træneren oppebære befordringsgodtgørelse efter statens
takster samt et i forbindelse med den i § 22 nævnte godkendelse, et af Volleyball Danmark
godkendt beløb til dækning af ophold og fortæring.
Ændret på
DVBF's repræsentantskabsmøde maj 1986
DVBF's repræsentantskabsmøde april 1989
DVBF's repræsentantskabsmøde maj 1990
DVBF's repræsentantskabsmøde maj 1994
DVBF's repræsentantskabsmøde maj 1997
Vedtaget på
DVBF's repræsentantskabsmøde maj 2004
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