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REGLEMENT FOR DGF ´ s ORDENSUDVALG 

Opgaver 

§  1 

Danmarks Gymnastik Forbunds ordensudvalg er etableret iflg. forbundets vedtægter § 21, og behandler 
sager vedrørende foreninger og disses ledere, trænere og gymnaster.  

Alle sager der fremsendes til behandling i Ordensudvalget, skal fremsendes via Danmarks Gymnastik 
Forbunds administration. 

Samtidig med anmodning om behandling af enhver sag, indbetales et gebyr på 1.500.- Beløbet 
tilbagebetales, såfremt Ordensudvalgets sagsbehandling afgøres til fordel for den ankende part. 

   

Stk. 2 

Udvalget har til opgave 

1)  at være appelinstans for alle sager, der er afgjort af forbundsledelsen vedrørende ordens- og 
udelukkelsesbestemmelser, jfr. forbundets vedtægter § 8 pkt. 4-6, herunder usportslig eller 
usømmelig adfærd i forbindelse med forbundets arrangementer eller i relation til forbundet, 
overtrædelse af forbundets fælles konkurrencereglement, samt Danmarks Idræts-Forbunds særlige 
lovregulativer; 

2)  at være appelinstans for afgørelser truffet af et aktivitetsudvalg i overensstemmelse med det 
tekniske reglement eller konkurrencereglement inden for det pågældende aktivitetsområde. Dog 
skal sager, der alene angår bedømmelsesforhold inden for de enkelte aktiviteters reglementer, 
afvises af udvalget 

 3)  ved voldgift at afgøre stridigheder mellem foreninger eller personer under Danmarks Gymnastik 
Forbund, når begge parter er enige om at begære en afgørelse fra udvalget i den pågældende sag, 
og  udvalget i øvrigt finder at burde påtage sig sagen 

Sammensætning 

§  2 

Udvalget har 5 medlemmer, der vælges for 2 år af DGF´ s repræsentantskab. To af medlemmerne afgår 
på lige år, tre afgår på ulige år. 

Desuden vælges 2 suppleanter for et år ad gangen, Stemmetal eller evt. lodtrækning afgør rækkefølgen. 
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§  3 

Udvalget kan, såfremt det skønner det nødvendigt, indkalde sagkyndig bistand. Sådanne sagkyndige har 
dog ikke stemmeret. 

§ 4 

Udvalgets medlemmer og suppleanter kan ikke samtidig være medlemmer af ledende organer i 
forbundet herunder udvalg og lignende. Ingen af medlemmerne af udvalget kan deltage i behandlingen 
af en sag, når vedkommende selv er part i sagen eller formodes at have interesse i dennes udfald. 
Udvalget afgør selv tvivlspørgsmål vedrørende habilitet. 

§  5 

Udvalget konstituerer sig selv med formand og næstformand.  Udvalget fastsætter selv sin 
forretningsorden, dog skal alle sager ekspederes gennem DGF´s sekretariat, herunder udvalgets 
afgørelser. 

§  6 

Til vedtagelse af gyldig beslutning kræves, at mindst tre af udvalgets medlemmer, heriblandt formand 
eller næstformand, er til stede og stemmer for beslutningen. I tilfælde af stemmelighed er formandens 
eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende. 

Sagers behandling 

§  7 

Anmodning om behandling af en sag skal ske skriftligt til udvalget senest 14 dage efter den pågældende 
afgørelse i forbundsledelse eller aktivitetsudvalg, jfr. § 1 stk. 2, er meddelt den involverede, 

Stk. 2 

Efter modtagelse af anmodning om sagsbehandling kan udvalget beslutte, at dettes behandling har 
opsættende virkning over for den trufne afgørelse 

Stk. 3  

Udvalgets behandling af en sag sker mundtlig. I formalitetsspørgsmål kan udvalget dog bestemme 
skriftlig behandling. 

Stk. 4 

I sager omfattet af § 1 stk. 2 pkt. 1 og 2 er den involverede part berettiget til at møde med bisidder ved 
behandlingen af sagen i ordensudvalget. 
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Stk. 5 

Udvalget skal indlede sin behandling af en sag, omfattet af § 1 stk.2 pkt. 3, med at søge mægling mellem 
parterne. Parterne i sådanne sager er berettiget til at give møde med bisidder. 
Eventuel vidneførsel skal meddeles udvalget og modparten senest 14 dage før sagens behandling i 
udvalget.    

Stk. 6 

Alle sager indbragt til Ordensudvalget skal afgøres senest 1 måned efter sagens modtagelse i udvalget. 

§  8 

Ordensudvalget afgørelser kan inden for sager efter  § 1, stk. 2 pkt. 1 og 2 indebære 

- stadfæstelse af trufne afgørelser 

- tildeling af advarsler eller misbilligelser 

- udelukkelse fra deltagelse i konkurrencer, opvisninger eller andre arrangementer under Danmarks 
Gymnastik Forbund, det være sig midlertidigt eller permanent 

- udelukkelse fra Danmarks Gymnastik Forbund, det være sig midlertidigt eller for stedse 

Appelmuligheder 

§  9 

Udvalgets afgørelser kan, såfremt de omfatter opgaverne nævnt i § 1 stk.2  pkt.1 og 2 af de involverede 
appelleres til Danmarks Idræts-Forbunds appeludvalg inden for en frist af 4 uger fra modtagelsen af 
afgørelsen jfr. Danmarks Idræts-Forbunds love §§ 22 og 23, samt disses lovregulativ II. Ønsket om appel 
skal rettes skriftligt til Danmarks Idræts-Forbund. 

En iværksat appelprocedure inden for Danmarks Idræts-Forbunds appeludvalg har ikke opsættende 
virkning for ordensudvalgets afgørelse. 

Ændringer i reglementet 

§  10 

Nærværende reglement kan ændres af Danmarks Gymnastik Forbunds repræsentantskab ved almindelig 
flertalsbeslutning.   


