Dansk Backgammon Forbund
Kommissorium for Regeludvalget (RU)

Sammensætning og konstituering
Regeludvalget (RU) refererer til DBgF’s bestyrelse. Udvalget består af en formand og et antal medlemmer,
hvoraf ét skal være medlem af bestyrelsen og ét skal være medlem af turneringsudvalget (TU).
Bestyrelsen udnævner RU’s formand. Udvalget supplerer selv med nye medlemmer, der dog skal
godkendes af bestyrelsen.
Udvalget afvikler selv sine møder, hvor diverse regelsæt diskuteres og tilrettes, og forslag til ændringer
sendes til bestyrelsen til endelig godkendelse. Der vil ikke foreligge referater af disse møder.
Formål
RU’s overordnede ansvar er forvaltning af alle regelsæt for backgammonspillet under DBgF. Udvalgets
ansvar er at ajourføre og implementere spilleregler efter retningslinjer udstukket af World Backgammon
Federation (WBGF) ind i det danske regelsæt. Dette foregår i overensstemmelse med bestyrelsen og
DBgF’s vedtægter for at sikre, at spillet afvikles på en fair og sportslig måde.

Arbejdsområde
Udvalgets opgave er, at spilleregler inden for følgende områder til hver en tid er ajourført:
•

Turneringsregler (Koordineres med WBGF)

•

Holdturneringsregler

•

Pokalturneringsregler

•

Regler for ratingsystemet

•

Regler for resultatlisten

•

Revision og fortolkning (endelig godkendelse af regelændringer ligger hos Bestyrelsen)

Alle regelsæt skal gennemgås af RU en gang årligt inden start af Holdturnering.
Hvis et medlem af DBgF oplever situationer, som der er ikke er regelsæt for, så er det muligt at henvende
sig til RU med en beskrivelse af situationen, for at dette kan tages op med henblik på udarbejdelse af nye
regler eller ændringer af eksisterende regler.
Udvalgets medlemmer har altid mulighed for at bringe et regelsæt op til revision.

Offentliggørelse
•

Ændringer af regelsæt sendes til Bestyrelsen for godkendelse.

•

Godkendte regler placeres af Bestyrelsen på hjemmeside under fanebladet ”Regler”.

•

Når ændringer og tilføjelser i regelsæt er godkendt, så udarbejdes der en kort skriftlig
redegørelse / forklaring på ændringerne.

•

Forklaring af ændrede regelsæt offentliggøres på hjemmesiden i DBgF´s Forum for det
dertilhørende Regeludvalg. Det offentliggøres under udvalgets tråd for ”Nyt fra”.

•

Ligeledes kan der stilles spørgsmål til RU under tråden ”Spørgsmål til” Regeludvalget.

Ikrafttrædelse
Det godkendte regelsæt træder i kraft, når Bestyrelsen har offentliggjort regelsættet på DBgF´s
hjemmeside. Tidligere regelsæt udgår ved samme lejlighed.

Godkendt af Bestyrelsen, februar 2020.

