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Volleyball Danmark – organisation og formål 

 

§ 1 Volleyball Danmark og dets formål 

 
1.1 Forbundets navn er Volleyball Danmark. 

 

1.2 Volleyball Danmarks hovedsæde er beliggende i Idrættens Hus i Brøndby. 

 

1.3 Volleyball Danmark er stiftet den 18. december 1954 og er er en sammenslutning af 

volleyballspillende foreninger og lignende selvstændige juridiske enheder i Danmark.  

 

1.4 Volleyball Danmarks formål er som dansk volleyballs almennyttige enhedsorganisation at 

repræsentere dansk volleyball officielt udadtil samt at fremme og udvikle dansk volleyball og 

beachvolleyball både nationalt og internationalt.  

 

1.5 Dette formål søges blandt andet nået ved: 

• At forene alle med interesse for dansk volleyball og beachvolleyball. 

• At skabe mulighed for alle for at spille volleyball og beachvolleyball overalt i Danmark på 

alle niveauer. 

• At være repræsentant for dansk volleyball og beachvolleyball lokalt, nationalt og 

internationalt. 

 

1.6 Volleyball Danmark skal i samarbejde med medlemsforeninger, organisationer og det omgivende 

samfund arbejde for: 

• at skabe en sund, innovativ og bæredygtig udvikling og udbredelse af volleyball og 

beachvolleyball. 

• at tage ansvar for fællesskabet. 

• at give de bedste betingelser for, at den enkelte kan udvikle sig som frivillig, leder og spiller. 

• at sikre mangfoldighed, så alle med stolthed kan deltage og glædes ved volleyball og 

beachvolleyball. 

 

1.7 Volleyball Danmark udøver sit virke uden usaglig forskelsbehandling i relation til alder, køn, 

etnicitet, religiøsitet og seksualitet. 

 

§ 2 Nationale og internationale medlemskaber 

 
2.1 Volleyball Danmark er medlem af Danmarks Idrætsforbund (DIF) siden 20. juni 1955. 

 

2.2 Volleyball Danmark er medlem af Fédération Internationale de Volleyball (FIVB) siden 18. 

december 1954. 

 

2.3 Volleyball Danmark er medlem af Confederation Europeéne de Volleyball (CEV) siden 1. januar 

1964. 
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2.4 Som medlem af DIF, FIVB og CEV er Volleyball Danmark, og dermed Volleyball Danmarks 

medlemmer samt disses spillere, ledere, trænere, officials m.v. underlagt de til enhver tid 

gældende love, regler, bestemmelser og afgørelser udstedt af de pågældende overordnede 

organisationer. 

 

§ 3 Volleyball Danmarks turneringer og kampe 
 

3.1 Volleyball Danmark træffer bestemmelse om afholdelse af bl.a. landskampe og udskrivning af 

danmarksmesterskaber samt udfærdigelse af rets- og voldgiftsreglement, turneringsreglement og 

andre nødvendige regler og bestemmelser. Volleyball Danmarks medlemmer anerkender 

Volleyball Danmarks eneret til som medlem af FIVB og CEV at arrangere landskampe og 

udskrive danmarksmesterskaber.  

 

3.2 Volleyball Danmark træffer afgørelse om, hvilke turneringer Volleyball Danmark agter at 

udskrive, ligesom Volleyball Danmark træffer bestemmelse om, hvorledes og under hvilke former 

de pågældende turneringer afholdes. Der henvises til Volleyball Danmarks reglement 2.1 for en 

samlet oversigt over de aktuelle, udskrevne turneringer.  

 

§ 4 Volleyball Danmarks medlemmer 

 
4.1 Som medlemmer af Volleyball Danmark kan optages volleyball- eller beachvolleyballspillende 

foreninger i Danmark. Ved volleyballspillende foreninger forstås også beachvolleyballspillende 

foreninger og ved volleyballaktiviteter forstås også beachvolleyballaktiviteter 

 

4.1.1 En specifikt navngivet, løbende (ikke-enkeltstående) volleyballaktivitet, der organiseres og 

udbydes direkte af Volleyball Danmark, hvori der også kan deltage spillere, der ikke er 

medlem af en volleyballspillende forening, betragtes som én medlemsforening på følgende 

betingelser:  

• Hver enkelt deltager er registreret i aktivitetens database (medlemssystem), der 

administreres af Volleyball Danmark, får medlemsstatus i medlemsforeningen og har 

ret til deltagelse i aktiviteterne i en periode på mindst tre måneder mod betaling af et 

gebyr (kontingent). Det giver ret til i fællesskab med de øvrige deltagere i aktiviteten 

at vælge én person som stemmeberettiget for medlemsforeningen på 

repræsentantskabsmødet, jf. § 10.2. 

 

4.1.2 En efterskole, eller en højskole (der er en selvejende institution), som løbende organiserer og 

tilbyder volleyball eller beachvolleyballaktiviteter på faste hold eller i faste grupper, kan 

optages som medlem i Volleyball Danmark og dermed betragtes som en medlemsforening på 

følgende betingelser: 

• Institutionen har udpeget en ledelse, der er ansvarlig for volleyballaktiviteterne og for 

opfyldelsen af de samme forpligtelser, som almindelige volleyballspillende foreninger 
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har over for Volleyball Danmark, herunder registreringen af de enkelte 

volleyballspillende elever eller studerende. 

 

4.2 Såfremt et medlem jf. § 4.1 gør brug af personer, der ikke er medlem af nogen forening under 

Volleyball Danmark, men som ved arrangementer under Volleyball Danmark er tillagt en funktion 

(fx sekretærer, dommere, tidtagere, trænere, udskiftningsledere, managers, stævneledere eller 

lignende funktioner) er pågældende medlemsforening ansvarlig for, at disse personer følger 

Volleyball Danmarks love og reglementer, ligesom de pågældende personer kan pålægges 

sanktioner, som var de medlemmer af en medlemsforening under Volleyball Danmark. 

 

4.3 Udmeldelse af Volleyball Danmark kan ske med mindst tre måneders varsel til en 30. juni ved 

skriftlig meddelelse til Volleyball Danmark. 

 

§ 5 Tilknyttede organisationer 
  

5.1 Der er tilknyttet fem lokalkredse til Volleyball Danmark, dækkende hele Danmark geografisk: 

• Nordjylland (omfattende alle kommuner i Region Nordjylland) 

• Midtjylland (omfattende alle kommuner i Region Midtjylland) 

• Syddanmark (omfattende alle kommuner i Region Syddanmark, bortset fra Fyn) 

• Fyn (omfattende alle kommuner på Fyn og tilhørende øer) 

• Sjælland inklusive Bornholm (omfattende alle kommuner i Region Sjælland og Region 

Hovedstaden samt Bornholm). 

 

5.1.1 Medlemsforeninger i regionernes grænseområder kan selv vælge, hvilken kreds de vil høre til. 

 
5.2 Enhver medlemsforening, bortset fra medlemsforeningerne, jf. §§ 4.1.1, er medlem af den 

lokalkreds, i hvis geografiske område medlemsforeningen har sit hjemsted. 

 
5.3 Hvis der ikke kan vælges en bestyrelse for en lokalkreds, indtræder Volleyball Danmarks 

bestyrelse som ledelse for lokalkredsen og Volleyball Danmarks administration overtager 

administrationen af aktiviteterne i det pågældende område. 

 

5.4 En lokalkreds er forpligtet til: 

1) at fremsende kredsformandens beretning samt fortegnelse over bestyrelsesmedlemmer samt 

kredsens officielle adresser umiddelbart efter et repræsentantskabsmøde. 

2) at tilsende Volleyball Danmark turneringsplaner for alle arrangerede turneringer før disses 

begyndelse. 

3) at indsende til godkendelse af Volleyball Danmarks bestyrelse alle ændringer i kredsens 

love/vedtægter. 

 

5.5 Volleyball Danmark har følgende forpligtelser over for lokalkredsene: 
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1) at sikre, at kvalificerede hold har mulighed for deltagelse i Danmarksturneringen, 

Landspokalturneringen og Danmarksmesterskaberne for ungdomshold. 

2) at understøtte udfoldelsen af Volleyball Danmarks strategi lokalt. 

 

5.6 Medlemsforeningernes og de øvrige under Volleyball Danmark hørende organisationers 

love/vedtægter og virksomhed må i intet tilfælde stride mod Volleyball Danmarks vedtægter og 

øvrige gældende bestemmelser. For medlemmer omfattet af § 4.1.2 gælder dette kun de 

bestemmelser mm., der har betydning for disses volleyballaktiviteter. 

 

5.7 Enhver medlemsforening og enhver af de øvrige under Volleyball Danmark hørende 

organisationer er efter påbud fra Volleyball Danmark forpligtet til at bringe en eventuel modstrid 

af den i § 5.6 nævnte art til ophør ved først givne lejlighed efter påbuddets modtagelse. Påbuddet 

skal være skriftligt og indeholde en nærmere angivelse af det eller de forhold, som påtales. 

Påbuddet er endeligt, medmindre det indbringes skriftligt for Volleyball Danmarks Appelinstans 

senest 2 uger efter dets modtagelse, hvilket skal fremgå af påbuddet. Appelinstansens afgørelse af 

en anke over et påbud er endelig. 

 

§ 6 Kontingent 

 
6.1  Hvert medlem af Volleyball Danmark betaler et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af 

Volleyball Danmarks repræsentantskabsmøde. Kontingentet dækker medlemskab i perioden 1. juli 

– 30. juni for den sæson, der starter 1. juli året efter det repræsentantskabsmøde, hvor det 

vedtages. Der fastsættes kontingent for:  

 

• almindelige medlemsforeninger, jf. § 4.1 

• øvrige medlemmer, jf. § 4.1.1 og 4.1.2 

 

6.2 Kontingentet opkræves 1. juli i den pågældende sæson med betalingsfrist senest 1. november 

samme år. 

 

6.3 Medlemmer, der ikke har betalt kontingentet, kan ikke deltage i Volleyball Danmarks 

repræsentantskabsmøder. 

 

§ 7 Forpligtelser 

 
7.1 Medlemmer af Volleyball Danmark er forpligtet til:  

1) at efterleve Volleyball Danmarks og DIF’s vedtægter, love og reglementer og at indrette sig i 

overensstemmelse hermed, 

2) at indberette medlemstal pr. 1.januar hvert år til DIF senest den 1. februar på et særligt skema, 

3) at være aktiv samarbejdspartner med Volleyball Danmark og dets organer med henblik på 

varetagelse af Volleyball Danmarks opgaver og forpligtelser, 

4) at søge Volleyball Danmark om tilladelse til arrangement af og deltagelse i officielle 

internationale kampe, 
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5) at give fri adgang til arrangementer til alle, der i henhold til propositionerne for Volleyball 

Danmarks turneringer, reglementer eller lignende, har denne ret 

6) at indsende alle ændringer i den pågældende medlemsforenings love/vedtægter til 

godkendelse hos Volleyball Danmark samt at meddele ændringer i medlemsforeningens 

adresse til Volleyball Danmark. 

 

§ 8 Volleyball Danmarks organer 

 
8.1 Volleyball Danmarks organer er følgende: 

1. Repræsentantskabet jf. §§ 9-11 

2. Bestyrelsen jf. §§ 12-14 

3. Forretningsudvalg jf. § 13.2 

4. Bestyrelsesudvalg, jf. § 13.3 

5. Den administrerende direktør, jf. § 15 

6. Revisionen jf. § 17 

7. Volleyball Danmarks Appelinstans jf. § 18 

8. Volleyball Danmarks Disciplinærinstans jf. § 19. 

 

Volleyball Danmarks repræsentantskab 

 

§ 9 Repræsentantskabets kompetence 
 

9.1 Repræsentantskabet er Volleyball Danmarks øverste myndighed, og det alene har ret til at foretage 

ændringer i Volleyball Danmarks vedtægter. 

 

§ 10 Repræsentantskabets sammensætning 

 
10.1 Repræsentantskabet består af følgende stemmeberettigede deltagere: 

1. én (1) repræsentant fra hver medlemsforening, der er optaget i Volleyball Danmark. Ansatte i 

Volleyball Danmark kan ikke repræsentere en medlemsforening. 

 
10.2 Stemmeberettigede deltagere for foreninger ved repræsentantskabsmødet er 

medlemsforeningernes formænd for så vidt angår de i § 4.1 angivne medlemsforeninger (dog kan 

disse repræsenteres af stedfortrædere ved skriftlig fuldmagt (jfr. dog § 11.5)), mens 

medlemsforeninger, jf. §§ 4.1.1 og 4.1.2 vælger en stemmeberettiget delegeret. 

 

§ 11 Repræsentantskabsmøder 

 
11.1 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i perioden fra og med uge 16 til og med uge 

23 og annonceres på Volleyball Danmarks hjemmeside og meddeles medlemsforeningerne og de 

tilknyttede organisationer pr. e-mail med mindst 2 måneders varsel. 
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11.2 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når bestyrelsen eller 20 % af 

medlemsforeningerne begærer det. Begæringen skal ske skriftligt med angivelse af forslag, der 

ønskes behandlet. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal indkaldes skriftligt af bestyrelsen 

til afholdelse mellem 3 og 6 uger efter begæringens modtagelse med mindst 14 dages varsel. 

 

11.3 Repræsentantskabsmødet skal afholdes et geografisk forholdsvis centralt placeret sted i Danmark. 

 

11.4 Ud over de stemmeberettigede deltagere, jf. § 10, kan følgende deltage i repræsentantskabsmødet: 

• Medlemmer af Volleyball Danmarks bestyrelse, Volleyball Danmarks Appelinstans, 

Volleyball Danmarks Disciplinærinstans og bestyrelsesudvalg har ret til at deltage i møderne 

som gæster med taleret. 

• Bestyrelsesmedlemmer i lokalkredsene har ret til at deltage i møderne som gæster med taleret. 

• Indehavere af Volleyball Danmarks hædersbevisninger samt gæster indbudt af Volleyball 

Danmarks bestyrelse har ret til at overvære møderne. 

 

11.5 Hvert fremmødt medlem af repræsentantskabet har kun rådighed over én stemme. Der kan ikke 

stemmes ved fuldmagt. Den samlede stemmevægt for deltagere, der repræsenterer 

medlemsforeninger, jf. § 4.1.2, kan dog aldrig overstige 10%. 

 

11.6 Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når det er indvarslet på lovlig måde, uden hensyn til 

antallet af fremmødte stemmeberettigede, undtagen i det i §24 nævnte tilfælde. 

 

11.7 Repræsentantskabet træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal. Ved ændring af Volleyball 

Danmarks vedtægter kræves dog at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Ved en afgiven 

stemme betragtes i denne sammenhæng de på forslaget afgivne ja- eller nejstemmer. 

 

11.8 Skriftlig afstemning skal finde sted ved afstemninger i forbindelse med personvalg, hvor der er 

flere kandidater til den pågældende post. Skriftlig afstemning finder desuden sted, når enten 

dirigenten eller mindst fem medlemmer af repræsentantskabet ønsker det. 

 

11.9 Der kan kun træffes beslutning i sager, der er rettidigt påført dagsordenen. 

 

11.10 Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsen i hænde 

senest 5 uger før repræsentantskabsmødet, så de sammen med regnskabet kan udsendes senest 3 

uger før repræsentantskabsmødet. 

 

11.11 På de ordinære repræsentantskabsmøder skal følgende dagsorden benyttes: 

1. Valg af dirigent 

2. Formanden og de nedsatte bestyrelsesudvalg aflægger beretning 

3. Formanden fremlægger til godkendelse bestyrelsens strategiske arbejde for den kommende 

periode 

4. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse 

5. Behandling af eventuelle forslag 

6. Fastsættelse af kontingentsatser for medlemmer 
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7. Valg af formand for 2 år (kun ulige årstal) 

8. Valg af næstformand for 2 år (kun lige årstal) 

9. Valg af Økonomiansvarlig for 2 år (kun lige årstal) 

10. Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (kun ulige årstal) 

11. Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (kun lige årstal) 

12. Valg af revisor 

13. Valg af 1 medlem til Volleyball Danmarks Appelinstans for 3 år 

14. Valg af 1 suppleant til Volleyball Danmarks Appelinstans for 3 år 

15. Valg af 2 medlemmer til Volleyball Danmarks Disciplinærinstans for 3 år 

16. Eventuelt. 

 

Volleyball Danmarks ledelse 

 

§ 12 Valgbar til bestyrelsen 

 
12.1 Valgbar til Volleyball Danmarks bestyrelse er enhver, der er medlem af en medlemsforening 

under Volleyball Danmark. Der skal foreligge skriftligt tilsagn, hvis det drejer sig om en ikke 

tilstedeværende person. 

 

§ 13 Bestyrelsens kompetence 

 
13.1 Bestyrelsen er ansvarlig for den overordnede ledelse af Volleyball Danmarks virksomhed efter de 

retningslinjer, som Volleyball Danmarks repræsentantskab afstikker. 

 

13.2 Bestyrelsen udpeger et forretningsudvalg på 3 personer bestående af formanden, den 

økonomiansvarlige samt yderligere ét bestyrelsesmedlem. Formanden er formand for 

forretningsudvalget. Bestyrelsen fastlægger forretningsudvalgets forretningsorden, herunder 

kompetenceområder. 

 

13.3 Bestyrelsen fastlægger hvilke bestyrelsesudvalg, der skal nedsættes, samt disses arbejdsopgaver. 

Bestyrelsen kan udpege formænd for bestyrelsesudvalgene, som ikke er valgt til bestyrelsen.  

 

13.4 Bestyrelsen vedtager de nødvendige reglementer og bestemmelser. 

 

13.5 Bestyrelsen kan vedtage skærpede regler for volleyball og beachvolleyball vedrørende 

matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd. Bestyrelsen kan beslutte, om behandlingen af de 

skærpede regler vedrørende matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd skal foregå i Volleyball 

Danmarks organer eller i DIF’s organer. 

 

13.6 Bestyrelsen udarbejder og vedtager Volleyball Danmarks budgetter. 

 

13.7 Bestyrelsen kan i et reglement nærmere fastlægge de sanktioner, der idømmes for overtrædelse af 

det pågældende reglement. 
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13.8 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

 

§ 14 Bestyrelsens sammensætning 

 
14.1 Bestyrelsen består af 7-9 medlemmer. Udtræder medlemmer af bestyrelsen før tid, kan 

bestyrelsen fortsætte uden at indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, så længe der 

er minimum 6 bestyrelsesmedlemmer. 

 

14.2 Bestyrelsen består af formand, næstformand, økonomiansvarlig samt 4-6 bestyrelsesmedlemmer, 

der vælges for 2 år, således at formanden og 2-3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige årstal, 

mens næstformanden, økonomiansvarlig og 2-3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige årstal. 

 

14.3 På første bestyrelsesmøde, der skal afholdes senest 3 uger efter repræsentantskabsmødet, 

konstituerer bestyrelsen sig med ansvarlige for de til enhver tid nedsatte bestyrelsesudvalg.  

 

14.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede, heriblandt 

formand eller næstformand. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

 

§ 15 Den administrerende direktør 

 
15.1 Bestyrelsen ansætter og afskediger den administrerende direktør. 

 

15.2 Volleyball Danmarks administrerende direktør varetager den daglige ledelse af Volleyball 

Danmark og skal i dette arbejde følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. 

 

15.3 Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter Volleyball Danmarks forhold er af 

usædvanlig art eller stor økonomisk betydning. Sådanne dispositioner kan den administrerende 

direktør kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen. 

 

15.4 Alle ansatte refererer til Volleyball Danmarks administrerende direktør. Volleyball Danmarks 

administrerende direktør ansætter og afskediger personalet. 

 

§ 16 Tegningsregel 

 
16.1 Volleyball Danmark tegnes af Volleyball Danmarks formand og direktøren i forening, af 

formanden og næstformanden i forening eller af næstformanden og direktøren i forening. 

 

§ 17 Revision og regnskabsår 

 
17.1 Årsrapporten revideres af den af repræsentantskabet valgte revisor, som skal være statsautoriseret 

revisor. Den valgte revisor behøver ikke at være medlem af en under Volleyball Danmark 
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hørende medlemsforening. Den reviderede og af bestyrelsen tiltrådte årsrapport udsendes til 

repræsentantskabet senest 3 uger før repræsentantskabsmødet. 

 

17.2 Volleyball Danmarks regnskabsår er kalenderåret. 

 

Volleyball Danmarks klageinstanser 

 

§ 18 Volleyball Danmarks Appelinstans 

 
18.1 Appelinstansens opgave er som Volleyball Danmarks højeste dømmende instans at afgøre alle de 

sager, hvori Volleyball Danmarks disciplinærinstans har truffet afgørelse, eller som i henhold til § 

5.7 indbringes for appelinstansen. 

 

18.2 Appelinstansen vælges af repræsentantskabet, jf. § 11.11, og består af 3 medlemmer og 3 

suppleanter. Alle medlemmer skal være jurister og skal have været medlem i en eller flere 

medlemsforeninger i en samlet periode på mindst fem år. Der kan vælges suppleanter, som ikke 

er jurister, men også suppleanter skal have været medlem i en eller flere medlemsforeninger i en 

samlet periode på mindst fem år.  

 

18.3 Ingen med sæde Volleyball Danmarks øvrige organer eller i et af organerne i de under Volleyball 

Danmark hørende organisationer, kan vælges til eller fungere som medlem af appelinstansen eller 

som suppleant til samme. 

 

18.4 Medlemmerne af og suppleanterne til appelinstansen vælges for 3 år ad gangen, således at der 

hvert år efter tur afgår et medlem og en suppleant. 

 

18.5 En påbegyndt sag færdiggøres af appelinstansen i dens oprindelige sammensætning, selv om et 

deltagende medlems eller en deltagende suppleants valgperiode udløber under sagens behandling. 

 

18.6 Appelinstansens kendelser skal være ledsaget af en begrundelse og skal afsiges hurtigst muligt. 

Kendelserne offentliggøres på Volleyball Danmarks hjemmeside. 

 
§ 19 Volleyball Danmarks Disciplinærinstans 

 
19.1 Repræsentantskabet vælger, jf. § 11.11, en Disciplinærinstans for de i § 3.2 nævnte turneringer. 

 

19.2 Disciplinærinstansen består af 6 medlemmer. Medlemmerne vælges for tre år ad gangen. 

 

19.3 Mindst 3 af de 6 medlemmer skal være jurister, og de må ikke samtidig sidde i Volleyball 

Danmarks organer eller i et af organerne i de til Volleyball Danmark tilknyttede organisationer. 
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19.4 Medlemmerne skal have været medlem i en eller flere medlemsforeninger i en samlet periode på 

mindst fem år. 

 

19.5 Disciplinærinstansen har til opgave at fastsætte disciplinære forholdsregler i overensstemmelse 

med § 20.1 efter indberetninger og protester eller af egen drift i forbindelse med afviklingen af de 

i § 3.2 nævnte turneringer medmindre andet følger af propositionerne for de pågældende 

turneringer. 

 

19.6 Disciplinærinstansen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer deltager i en sags 

behandling. I forbindelse med behandling af hver enkelt en sag nedsætter Disciplinærinstansen en 

gruppe bestående af mindst tre medlemmer. Gruppen vælger en formand, og formanden skal være 

jurist. En påbegyndt sag færdiggøres af disciplinærinstansen i dens oprindelige sammensætning, 

selv om et deltagende medlems valgperiode udløber under sagens behandling. 

 

§ 20 Disciplinære bestemmelser vedrørende forseelser mv. 

 
20.1 Volleyball Danmarks Disciplinærinstans og Volleyball Danmarks Appelinstans træffer afgørelser 

i sager, hvor en under Volleyball Danmark hørende organisation, medlemsforening eller 

tredjemand, eller en hertil knyttet enkeltperson, herunder ansatte, ledere, trænere, spillere og 

dommere, har: 

 
a) overtrådt love, reglementer, bestemmelser eller adfærdskodeks 

b) undladt at efterkomme en endelig afgørelse truffet af en kompetent myndighed uden ugrundet 

ophold 

c) udvist usportslig, illoyal eller usømmelig adfærd, eller i øvrigt har 

d) bragt volleyballspillet i miskredit. 

 
Volleyball Danmarks Disciplinærinstans og Volleyball Danmarks Appelinstans kan i disse 

tilfælde træffe en eller flere af følgende disciplinære foranstaltninger over for den eller de 

pågældende: 

 
1) Tildeling af misbilligelser og advarsler 

2) Pålæg om at bringe lov- eller regelstridige forhold til ophør, jf. § 5.6 

3) Idømmelse af bøder 

4) Fradømmelse af retten til at spille på hjemmebane med tilskuere i en eller flere kampe 

5) Påbud om at spille en eller flere kampe på et andet anlæg end det, der er holdets normale 

hjemmebane 

6) Fradømmelse og tilkendelse af point samt ansættelse af sæt- og pointscore (dømmes en kamp 

tabt for et hold, fastsættes sæt og pointscore, og eventuelle turneringspoint tildeles det andet 

hold. I særlige tilfælde kan den disciplinære myndighed dog undlade at tildele turneringspoint 

til det andet hold.) 



 

FORSLAG 
Vedtægter for Volleyball Danmark 

16-05-2021 
 
 
Gr. nr. 
1.1 

 

© Volleyball Danmark Side 11 af 13 

 

7) Fastsættelse af en ny kamp (omkamp), genoptagelse og færdiggørelse af en afbrudt kamp, 

eller fastsættelse af kampresultatet, hvis en kamp er blevet afbrudt og det besluttes ikke at 

genoptage og færdiggøre kampen 

8) Disciplinær nedrykning af hold 

9) Udelukkelse fra deltagelse i kampe, turneringer, administration, ledervirksomhed, 

trænervirksomhed og/eller dommervirksomhed 

10) Udelukkelse fra en medlemsforening, en lokalkreds og/eller Volleyball Danmark. 

 

20.2 Når disciplinærinstansen behandler en sag mod en under Volleyball Danmark hørende 

organisation, medlemsforening eller enkeltperson, er enhver pligtig at meddele alle de 

oplysninger - også økonomiske - som disciplinærinstansen måtte anse det for nødvendigt at 

indhente med henblik på sagens oplysning og afgørelse. 

 

20.3 Vægring ved at meddele de ønskede oplysninger samt meddelelse af urigtige eller ufuldstændige 

oplysninger kan i sig selv medføre de i § 20.1, nr. 1-10, nævnte disciplinære foranstaltninger, 

herunder udelukkelse for tid eller bestandigt. 

 

20.4 Den enkelte disciplinærsag skal behandles og afgøres inden for de tidsfrister, som 

disciplinærinstansen finder nødvendige for at sikre en sportslig korrekt afvikling af den eller de 

berørte turneringer. Disciplinærinstansen fastsætter formen og fristerne for parternes afgivelse af 

indlæg og for sagens afgørelse under hensyntagen hertil. Den normale ankefrist er 2 uger, men 

Disciplinærinstansen kan under tilsvarende hensyn fastsætte en ankefrist, der er kortere, dog 

aldrig kortere end 24 timer. Dette skal i givet fald fremgå af afgørelsen. 

 

20.5 Part i en disciplinærsag er enhver fysisk eller juridisk person, som disciplinærmyndigheden 

tillægger partsstatus. Disciplinærmyndighedens afgørelse i så henseende træffes på baggrund af 

den enkelte fysiske eller juridiske persons retlige interesse i sagen, herunder navnlig hvorvidt: 

 

a) interessen angår risikoen for disciplinære sanktioner over for den pågældende selv 

b) interessen i øvrigt er direkte, konkret og væsentlig. 

 

20.6 Andre fysiske eller juridiske personer med interesse i sagen kan af disciplinærinstansen inviteres 

til at deltage i sagen som biintervenient. 

 
§ 21 Appel 

 

21.1 En appel anses for rettidigt iværksat, når den er Volleyball Danmarks Appelinstans i hænde inden 

for de angivne frister. 

 

21.2 Appelinstansen påser straks ved appellens modtagelse, hvis appellanten har anmodet herom, om 

appellen skal tillægges opsættende virkning. 
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21.3 Hvor særlige omstændigheder gør sig gældende, kan Volleyball Danmarks Appelinstans behandle 

en sag, selv om der ikke forinden er truffet afgørelse af Volleyball Danmarks disciplinærinstans 

eller af en lokalkreds. Også i sådanne tilfælde skal indbringelse ske skriftligt inden to uger efter 

modtagelsen af afgørelsen. 

 

21.4 Appelinstansens afgørelser kan ud over de i § 20.1 fastsatte sanktioner gå ud på afvisning, 

hjemvisning eller frifindelse. 

 

21.5 Appelleres en disciplinærafgørelse, som disciplinærinstansen har taget op af egen drift, 

repræsenterer den administrerende direktør Volleyball Danmark ved appelinstansens behandling 

af sagen. 

 

21.6 Når appelinstansen behandler en sag mod en under Volleyball Danmark hørende organisation, 

medlemsforening eller enkeltperson, er enhver pligtig at meddele alle de oplysninger - også 

økonomiske - som appelinstansen måtte anse det for nødvendigt at indhente med henblik på 

sagens oplysning og afgørelse. 

 

21.7 Vægring ved at meddele de ønskede oplysninger samt meddelelse af urigtige eller ufuldstændige 

oplysninger kan i sig selv medføre de i § 20.1, nr. 1-10, nævnte disciplinære foranstaltninger, 

herunder udelukkelse for tid eller bestandig. 

 
21.8 Den enkelte disciplinærsag skal behandles og afgøres inden for de tidsfrister, som Volleyball 

Danmarks Appelinstans finder nødvendige for at sikre en sportslig korrekt afvikling af den eller 

de berørte turneringer. Volleyball Danmarks Appelinstans fastsætter formen og fristerne for 

parternes afgivelse af indlæg og for sagens afgørelse under hensyntagen hertil. Volleyball 

Danmarks Appelinstans kan under tilsvarende hensyn fastsætte en ankefrist, der er kortere end 

den i § 22.1 angivne normale ankefrist på 4 uger, dog aldrig kortere end 24 timer. Dette skal i 

givet fald fremgå af afgørelsen. 

 

§ 22 Appel til DIF-idrættens Højeste Appelinstans 

 
22.1 Disciplinære afgørelser truffet af Volleyball Danmarks Appelinstans kan inden 4 uger efter 

afsendelsen af afgørelsen til de af parterne oplyste e-mailadresser appelleres til DIF-idrættens 

Højeste Appelinstans, hvis dette ikke er udelukket efter § 22.2. 

 

22.2 Kendelser afsagt af appelinstansen i sager af den i §§ 5.7, 20.1, nr. 4-7, og 20.1, nr. 9-10, nævnte 

art kan ikke appelleres. 

 

22.3 Kendelser afsagt af appelinstansen i sager vedrørende enkeltpersoner kan ikke appelleres, 

medmindre de indebærer fratagelse af ret til deltagelse i kampe og/eller turneringer, fratagelse af 

hverv eller udelukkelse - alt for et tidsrum af mere end 1 år. 

 

22.4 Appel iværksættes i alle tilfælde ved skriftlig henvendelse til DIF-idrættens Højeste Appelinstans. 
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Andet 

 

§ 23 Lyd- og billedrettigheder 

 
23.1 Volleyball Danmark besidder samtlige lyd- og billedrettigheder til ethvert arrangement, som 

Volleyball Danmark udskriver, overdrages eller giver tilladelse til i henhold til sine vedtægter, 

love og turneringsreglementer. 

 

23.2 Rettighederne omfatter enhver formidling af lyd- og billedrettigheder, hvorved forstås enhver 

formidling af lyd og billeder fra volleyball og beachvolleyball arrangementer til offentligheden i 

et hvilket som helst nuværende eller i fremtiden udviklet medie eller format, hvad enten 

formidlingen af lyd og billeder sker igennem analog eller digital teknik, via direkte eller 

tidsforskudt transmission på licensfinansieret eller abonnementsbaserede betalingsvilkår, eller 

transmissioner på vilkår, hvor der ikke er betaling involveret. 

 

23.3 Udnyttelsesrettighederne omfatter således – men er ikke begrænset til – radio- og tv-transmission 

(licensfinansieret tv, pay per view tv eller interaktivt tv) videooptagelse og distribution (salg og 

leje eller ”video on demand”) transmission via internet eller intranet, mobiltelefoni eller et hvilket 

som helst andet elektronisk medie, som måtte kunne formidle lyd og billeder fra Volleyball 

Danmarks arrangementer til offentligheden. 

 

§ 24 Opløsning 

 
24.1 Opløsning af Volleyball Danmark kan kun vedtages på et i dette øjemed særligt indkaldt 

repræsentantskabsmøde. Mindst 2/3 af medlemsforeningerne skal være repræsenteret, og hver 

enkelt repræsentant skal være til stede. Mindst 2/3 af deltagerne skal stemme for forslagets 

vedtagelse. 

 

24.2 I tilfælde af opløsning tilfalder Volleyball Danmarks ejendele DIF. 

 

Vedtaget på: 

Repræsentantskabsmødet den 22. april 1956 

 

Senest ændret på: 
Repræsentantskabsmøde den 16. maj 2021 

 

Ændret på: 

Repræsentantskabsmøderne i 1958, 1959, 1960, 1963, 1964, 1965, 1966, 1970, 1972, 1973, 

1979, 1980, 1983, 1984, 1984, 1988, 1991, 1992, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2002, 2003, 

2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2016. 
 


