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UNIONENS AMATØR- OG ORDENSREGLEMENT

AMATØRBEGREBET
§ 1

Amatør er den, der dyrker svæveflyvning for sin fornøjelses skyld uden tanke for at
opnå væsentlige økonomiske fordele derved.

§ 2

Amatørrettighederne fortabes af den, der:
a) modtager pengepræmier for sin placering i svæveflyvekonkurrencer, med mindre reglerne for uddeling af sådanne pengepræmier på forhånd er vedtaget af
eller god kendt af Dansk Svæveflyver Union.
b) på nogen måde skaffer sig økonomiske fordele eller gevinster af præmier opnået gennem sin aktivitet som svæveflyver.
c) fremmer eller medvirker til overtrædelse af amatør- og ordensbestemmelserne.
d) mod bedre vidende og uden at nedlægge protest deltager i svæveflyvekonkurrencer eller opvisninger sammen med eller mod nogen, der på grund af fortabte
amatørrettigheder eller af anden grund er forment adgang til deltagelse.

§ 3

Udlændinge, der deltager i konkurrencer under Dansk Svæveflyver Union, skal opfylde de amatørbestemmelser, der er gældende i deres eget land.

§4

Man kan ikke opnå medlemskab af en organisation under Dansk Svæveflyver Union,
hvis man:
a) er udelukket af en anden organisation under Dansk Svæveflyver Union på
grund af et misligt forhold.
b) er udelukket af en anden organisation under Dansk Svæveflyver Union på
grund af gæld og gældsforholdet er meddelt Dansk Svæveflyver Union. Udelukkelse kan ikke finde sted, hvis gældsforholdet er forældet eller hvis gælden
er betalt eller eftergivet.
c) af Danmarks Idrætsforbund er udelukket af et under Danmarks Idrætsforbund
stående specialforbund.
Udelukkelsen kan indbringes for Ordensudvalget eller for domstolene.
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ORDENSUDVALGET
§ 5

Dansk Svæveflyver Union`s ordensudvalg består af en formand og fire øvrige medlemmer.
Et medlem eller en suppleant i Ordensudvalget kan ikke samtidig være medlem af
andre organer under eller tilknyttet medlemsorganisationen.
Mindst et medlem af udvalget bør have juridisk uddannelse.

§ 6

Udvalgets medlemmer vælges på Dansk Svæveflyver Union`s ordinære repræsentantskabsmøde for en periode af 2 år, således at formanden og 2 medlemmer vælges i år med lige endetal og 2 medlemmer vælges i år med ulige endetal.
Hvert år vælges desuden en suppleant for en periode af 2 år.
I tilfælde af, at et udvalgsmedlem udtræder i utide, indtræder den af suppleanterne,
der har længst anciennitet, i udvalget i den periode, det udtrædende medlem var
valgt.
I tilfælde af, at formanden udtræder i utide, vælger udvalget en fungerende formand
indtil næstfølgende ordinære repræsentantskabsmøde.

§ 7

Et medlem eller en suppleant i udvalget kan ikke deltage i behandlingen af en sag,
hvis der foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.
Udvalget afgør selv dets medlemmers eventuelle inhabilitet.
Hvis et medlem er inhabilt, indtræder den suppleant, der har længst anciennitet i
udvalget i stedet for det medlem, der må udtræde.
Hvis udvalgets formand er inhabil, vælger udvalget en fungerende formand til behandling af den givne sag.

§ 8

Med mindre et medlem af udvalget ønsker at udtræde, medvirker medlemmet til
afslutningen af en løbende sag, uanset om det pågældende medlems valgperiode
udløber under sagens behandling.

§ 9

Til vedtagelse af en gyldig beslutning kræves vedtagelse af mindst 3 af udvalgets
medlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
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ORDENSUDVALGETS OPGAVER
§ 10

Ordensudvalgets opgaver er
a. at behandle sager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller administration af
medlemsorganisationens love, regler, reglementer, amatør-, ordens- og udelukkelsesbestemmelser samt om usportslig adfærd,
b. at afgøre indankede afgørelser, der er truffet af Dansk Svæveflyver Union eller
organer derunder,
c. at afgøre indankede afgørelser, der er truffet af en organisation under Dansk
Svæveflyver Union,
d. som voldgiftsret at afgøre stridigheder mellem organisationer eller personer
under Dansk Svæveflyver Union, når de stridende parter er enige om at begære en sådan afgørelse, og udvalget finder at burde påtage sig afgørelsen.
Udvalget kan, hvis det finder det betimeligt, selv rejse og behandle en sag.
Udvalget kan rejse en afsluttet sag på ny, hvis det finder, at nye og væsentlige oplysninger er fremkommet efter, at den tidligere afgørelse er truffet.
Udvalget kan afvise at behandle en sag, der efter Dansk Svæveflyver Unions regler forudsættes at være endeligt afgjort ved den afgørelse, der er truffet i en tidligere instans, eller som bør afgøres uden for Ordensudvalget, jfr. vejledningen for
Danmarks Idrætsforbunds højeste appelinstans.

§ 11

Udvalget afgør, i hvilket omfang det for behandling af en sag vil kræve depositum
eller omkostninger betalt.

SAGERNES BEHANDLING
§ 12

Enhver person eller organisation under Dansk Svæveflyver Union er berettiget til
at indbringe sager, der er omfattet af § 10, for Ordensudvalget.

§ 13

Sager, der ønskes behandlet af udvalget, indsendes til Dansk Svæveflyver Union,
der straks skal videregive sagen til udvalget.

§ 14

Indbringelse af sager for udvalget skal ske inden 4 uger, efter at forholdet er begået, eller parten er blevet bekendt med den afgørelse eller kendelse, der klages
over, medminde særlige forhold efter udvalgets afgørelse gør sig gældende.
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§ 15

Udvalget bestemmer selv forretningsordenen for behandling af de enkelte sager.
Behandlingen sker mundtlig. Forberedelsen herunder behandling af formalitetsspørgsmål er dog skriftlig.
Såfremt sagen efter sin karakter egner sig dertil, indledes behandlingen af sagen
med at søge mægling mellem parterne (mediation).

§ 16

Udvalgets møder er offentlige, med mindre udvalget selv eller efter begæring fra
en af parterne måtte beslutte, at mødet skal foregå for lukkede døre.
Såfremt behandlingen foregår for åbne døre, kan udvalget træffe beslutning om referatforbud og/eller navneforbud.

§ 17

Der føres protokol over udvalgets møder og udvalgets afgørelser.
Protokollen underskrives af udvalgets medlemmer.
Protokollen og afsluttede sagers akter opbevares af Dansk Svæveflyver Union.
Dansk Svæveflyver Union`s organisationers medlemmer kan fordre kopi af protokollen for så vidt angår afsluttede sager.

AMATØR- OG ORDENSUDVALGETS AFGØRELSER
§ 18

Udvalget afslutter en pålagt opgave vedrørende organisationer under Dansk Svæveflyver Union ved en afgørelse, der tillige kan indeholde følgende sanktioner:
a) udelukkelse for en periode af retten til at lade sig repræsentere i konkurrencer
og opvisninger.
b) ikendelse af bøder.
c) tildeling af advarsel og misbilligelse.
En pålagt sanktion skal følge evt. praksis fra Danmarks Idrætsforbunds appelinstans.

§ 19

Udvalget afslutter en pålagt opgave vedrørende organisationernes medlemmer ved
en afgørelse, der tillige kan indeholde følgende sanktioner:
a) frakendelse af amatørrettighederne for stedse eller for en periode.
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b) udelukkelse fra at være medlem af en organisation under Dansk Svæveflyver
Union for stedse eller for en periode.
c) udelukkelse fra at deltage i konkurrencer, opvisninger eller flyvning arrangeret
af Dansk Svæveflyver Union og dens organisationer.
d) ikendelse af bøde.
e) tildeling af advarsel eller misbilligelse.
En pålagt sanktion skal følge evt. praksis fra Danmarks Idrætsforbunds appelinstans.
APPEL
§ 20

Ordensudvalgets afgørelse kan indbringes for Appelinstansen (DIF-idrættens højeste appelinstans) inden 4 uger efter, at parten har modtaget udvalgets afgørelse.
I udvalgets afgørelse skal ankemuligheden være anført.
Appel har ikke opsættende virkning, medmindre Ordensudvalget eller Appelinstansen vedtager andet.

BERETNING
§ 21

Udvalget aflægger på Dansk Svæveflyver Union`s ordinære repræsentantskabsmøde beretning om udvalgets arbejde i det forløbne år.

Vedtaget på Dansk Svæveflyver Union`s ordinære repræsentantskabsmøde den 26.02.1983.
Godkendt af Danmarks Idræts-Forbunds forretningsudvalg den 13.04.1983.
Ændring vedtaget på Dansk Svæveflyver Union`s repræsentantskabsmøde den 25.02.1989.
Ændring godkendt af Danmarks Idrætsforbund den 9. december 2016.
Ændring vedtaget på Dansk Svæveflyver Union`s repræsentantskabsmøde den 11.03.2017.
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