
Reglement for  

Ordensudvalget under Dansk Backgammon Forbund 
som godkendt på bestyrelsesmødet i DBgF 6. januar 2021 

 

§ 1 Udvalgets sammensætning 

1. Udvalget består af minimum fire medlemmer, der udpeges af bestyrelsen. Udpegningen 

gælder, indtil bestyrelsen trækker den tilbage, eller et medlem af egen drift forlader 

udvalget. Alle medlemmer skal være aktive spillere under DBgF. Udvalget bør så vidt 

muligt have et medlem med juridisk uddannelse. 

2. En person, der er blevet tildelt en advarsel eller idømt midlertidig udelukkelse, kan ikke 

udpeges til udvalget i en periode på fem år fra tidspunktet for den pådømte forseelse. Et 

siddende medlem af udvalget, der modtager en sådan sanktion, skal omgående vige sit 

sæde. 

§ 2 Udvalgets konstituering og forretningsorden 

1. Udvalget vælger selv sin formand og fastsætter selv sin forretningsorden. 

2. Udvalgets møder kan afholdes digitalt. 

§ 3 Udvalgets arbejdsområde 

1. Udvalget behandler sager vedrørende spillere og klubber, der gør sig skyldig i usportslig 

optræden eller på anden måde handler til skade for DBgF eller backgammon i almindelighed. 

Udvalgets jurisdiktion er ikke nationalt eller geografisk begrænset, og udvalget kan således 

påkende sager vedrørende danske spilleres adfærd ved udenlandske turneringer eller 

udenlandske spilleres adfærd ved danske turneringer. 

2. Udvalget behandler sager vedr. danske spilleres adfærd i forbindelse med afvikling af kampe 

online. Under hensyntagen til den generelle forskel på fysisk adfærd og onlineadfærd, er 

Udvalget tillagt en bred skønsmargin i forhold til, hvilke sager det finder passende at behandle 

3. Ethvert medlem eller klub kan indbringe en sag for udvalget. Indbringelsen skal ske senest fire 

uger efter, at det påklagede forhold er begået. Udvalget kan dispensere fra fristen. 

4. Udvalget kan af egen drift indlede en sag. 

5. Udvalget behandler ikke sager om fortolkning af backgammon- eller turneringsregler, ligesom 

udvalget som udgangspunkt heller ikke behandler sager om overtrædelse heraf. Dog kan 

udvalget behandle en sådan overtrædelse, hvis den tillige indeholder et element af usportslig 

optræden, der i den konkrete sag vurderes at være det væsentligste element. Udvalget kan i 

så tilfælde om nødvendigt indhente en udtalelse fra Turneringsudvalget. 

6. Såfremt en sag ligger i gråzonen mellem Ordensudvalgets og Turneringsudvalgets ressort, 

afgør formændene for de to udvalg i fællesskab, hvilket af udvalgene der bedst kan behandle 

sagen, eller hvorvidt sagen bør behandles af udvalgene i fællesskab. Såfremt der ikke kan 

opnås enighed herom, afgøres spørgsmålet af bestyrelsen.  



§ 4 Sanktioner 

1. Ved afgørelsen af en sag, kan udvalget gøre brug af følgende sanktioner 

 Advarsel 

 Midlertidig udelukkelse 

 Permanent udelukkelse (eksklusion) 

2. Såfremt der træffes afgørelse om permanent udelukkelse, skal afgørelsen forelægges 

DBgF's bestyrelse til godkendelse, jf. vedtægternes § 6. Såfremt bestyrelsen afviser 

beslutningen, hjemvises sagen til udvalgets fornyede behandling. 

3. Såfremt udvalget ønsker at tilrettevise en spiller, men ikke finder en egentlig sanktion 

påkrævet, kan spilleren gives en henstilling. 

4. Såfremt en sag forventes afgjort med midlertidig eller permanent udelukkelse, og øvrige 

forhold taler derfor, kan udvalget pålægge et medlem midlertidig udelukkelse, mens sagen 

behandles. 

5. Udvalget kan komme med vejledende udtalelser. Udtalelserne kan afgives uopfordret 

såvel som i forbindelse med en konkret sag. 

§ 5 Kumulation og gentagelsesvirkning 

1. Udvalget kan afgøre flere sager under ét, uanset om sagerne vedrører en eller flere 

spillere. 

2. Udvalget kan i sin afgørelse lægge vægt på tidligere afgørelser vedrørende den konkrete 

spiller. 

§ 6 Afgørelse, afvisning, anke og genoptagelse 

1. Udvalget træffer sine afgørelser ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er det for 

den indklagede gunstigste udfald gældende. 

2. En afgørelse skal behandles af mindst tre medlemmer. Såfremt mindre end tre 

medlemmer har mulighed for at deltage i en sags behandling, udpeger bestyrelsen et eller 

flere midlertidige medlemmer til at deltage i behandling af den pågældende sag. 

3. Udvalgets formand kan afvise en sag, hvis det på baggrund af klagers beskrivelse ikke 

vurderes, at sagen som minimum vil blive afgjort med en henstilling. Udvalgets øvrige 

medlemmer skal orienteres om afvisningen. 

4. Med undtagelse af det i DBgF's vedtægters § 6, stk. 5 nævnte tilfælde (eksklusion) kan 

udvalgets afgørelser ikke indbringes for nogen anden instans. 

5. Udvalget kan genoptage allerede afgjorte sager til fornyet behandling. Såfremt det vil være 

til ugunst for den indklagede, kan en ny afgørelse alene træffes, hvor vægtige grunde taler 

herfor. 

6. Udvalget skal føre protokol over behandlede sager og trufne afgørelser. 

  



§ 7 Offentliggørelse 

1. Alle afgørelser, der resulterer i advarsel eller udelukkelse, skal offentliggøres. Alle 

afgørelser, der ikke resulterer i advarsel eller udelukkelse, kan offentliggøres, såfremt 

udvalget vurderer, at de har almen interesse. 

2. Afgørelser, der resulterer i udelukkelse, offentliggøres med navn. Den offentliggjorte 

afgørelse anonymiseres, når udelukkelsen er udløbet. Øvrige afgørelser skal være 

anonymiseret ved offentliggørelsen. 

3. Udvalget kan fravige stk. 1 og 2, såfremt særlige forhold måtte gøre sig gældende. 

§ 8 Inhabilitet 

1. Et medlem kan ikke deltage i behandlingen af en sag, hvis der foreligger omstændigheder, 

der er egnede til at så tvivl om det pågældende medlems upartiskhed. Et medlem skal 

omgående give udvalget besked om sådanne omstændigheder. 

2. Der foreligger pr. definition inhabilitet, hvis et medlem selv er part i sagen eller er medlem 

af samme klub som en af parterne. 

3. Pkt. 2 finder ikke anvendelse, såfremt et medlem alene er blevet part som følge af 

medlemmets virke i udvalget. 

4. Udvalget træffer selv afgørelse om et medlems eventuelle inhabilitet. 

§ 9 Ikrafttrædelse 

Reglementet træder i kraft umiddelbart efter bestyrelsens godkendelse. På samme tid 

bortfalder alle tidligere reguleringer af Ordensudvalgets (tidligere Ordens- og Amatørudvalget) 

virke. 


