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KAPITTEL 8 
 

ARBEIDSINSTRUKSER 

INSTRUKS FOR NDFs DOMSUTVALG  

1. Domsutvalget skal på vegne av NDF avgjøre skyld og straffereaksjoner mot 

klubber eller enkeltpersoner som har forbrutt seg mot gjeldende lover og regler. 

2. Domsutvalget skal bestå av leder og 2 (to) medlemmer som velges på 

forbundstinget.  I tillegg velges det ett varamedlem. Domsutvalgets medlemmer 

velges for to år i gangen, og skal representere forskjellige klubber. 

3. Utvalgets medlemmer plikter å sette seg inn i alle NDFs lover og regler og  

 straffebestemmelser.  

4. Et medlem av utvalget skal anses å være inhabilt i en sak, dersom medlemmet 

selv er interessent i saken, har inngitt anmeldelse, deltatt i behandling av saken i 

lavere instans, eller på forhånd gitt sin oppfatning av saken offentlig tilkjenne. 

5. Dersom et medlem erklæres inhabilt går varamedlemmet inn i dennes sted.  

6. Domsutvalget skal legge straffebestemmelsene for Norges Dartsforbund til grunn 

ved behandling av saker som blir fremmet. Saksbehandlingen og tidsfrister gitt i 

straffebestemmelsenes § 6 skal følges. 

7. Domsutvalget: 

- skal avgjøre skyld og straffereaksjon mot klubber eller enkeltpersoner som har 

forbrutt seg mot gjeldende lover og regler. 

- skal behandle tvister, protester og disiplinærsaker i de forbunds- og  

kretsarrangementer der det ikke er oppnevnt egen jury. 

- er ankeinstans i saker der en jury i forbunds- eller kretsarrangement har tatt en 

avgjørelse. Domsutvalget kan bare overprøve juryens fortolkninger av lover og 

regler. 

- er ankeinstans for saker behandlet/pådømt av nest lavere 

instans/organisasjonsledd. Domsutvalget kan således overprøve avgjørelser 

fattet av kretsenes domsutvalg.   Dette gjelder ikke saker hvor kretsen har vært 

ankeinstans. 

- behandle begjæringer om gjenopptakelse i saker som er avgjort av NDFs  

- domsutvalg, dersom det fremkommer nye opplysninger som man antar ville 

medført et annet resultat.  

- kan etter søknad gi benådning i saker hvor domsutvalget var siste instans som 

behandlet straffesaken, når særlige omstendigheter taler for det. Det skal før 

avgjørelse innhentes uttalelse fra lavere instans dersom denne har behandlet 

saken. 

8. Domsutvalget oppretter et arkiv og arkiverer saker som har vært behandlet i 

utvalget. 

9. Domsutvalget plikter å sende årsrapport til forbundsstyret i så god tid at denne 

kan vedlegges sakspapirene til forbundstinget.  

10. NDFs forbundsstyre forbeholder seg retten til å foreta forandringer og tilføyelser 

i denne instruksen. Dette i den hensikt å møte de situasjoner som måtte oppstå. 

NDFs lovkomite skal holdes løpende orientert om endringer i instruksen, samt at 

forbundsting og kretsledermøte skal informeres om de endringer som er iverksatt. 
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INSTRUKS FOR NDFs APPELLUTVALG 

 

1.  Appellutvalget er NDFs høyeste klageinstans. 

2. Appellutvalget skal bestå av leder og to (2) medlemmer samt 1 (ett) varamedlem.  

Medlemmene velges på forbundstinget for to år i gangen. 

3. Utvalgets medlemmer plikter å sette seg inn i alle NDFs lover, regler og  

 straffebestemmelser. 

4. Et medlem av utvalget skal anses å være inhabilt i en sak, dersom medlemmet 

selv er interessent i saken, har inngitt anmeldelse, deltatt i behandlingen av saken 

i lavere instans, eller på forhånd har gitt sin oppfatning av saken offentlig 

tilkjenne. 

5. Dersom et medlem erklæres som inhabilt går varamedlemmet enn i dennes sted. 

6. Appellutvalget: 

- skal legge straffebestemmelsene til grunn ved behandling av alle saker. 

- er NDFs høyeste klageinstans og deres avgjørelse er endelig. 

- skal overprøve domsutvalgets avgjørelse etter krav fra de impliserte parter i de 

tilfeller domsutvalget er første instans. Kravet kan gjelde både skyldspørsmål 

og straffeutmåling som domsutvalget har bestemt. 

7. Appellutvalget oppretter et arkiv og arkiverer saker som har vært behandlet av 

utvalget.  Dette for at tilnærmet like saker skal få mest mulig ensartet behandling. 

8. Appellutvalget plikter å sende årsrapport til forbundsstyret i så god tid at denne 

kan vedlegges sakspapirene til forbundstinget. 

9. NDFs forbundsstyre forbeholder seg retten til å foreta forandringer og tilføyelser 

i denne instruks. Dette i den hensikt å møte situasjoner som måtte oppstå. NDFs 

Lovkomite skal holdes løpende orientert om endringer i instruksen, samt at 

forbundstinget og kretsledermøte informerer om de endringer som er iverksatt.  
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INSTRUKS FOR NDFs LOVKOMITE 

 

1. Lovkomiteen skal på vegne av NDF sørge for at forbundets lover og regler er à 

jour. 

2. Lovkomiteen skal bestå av leder og to (2) medlemmer samt et varamedlem. Alle 

velges på forbundstinget for en periode på ett år. 

3. Lovkomiteen: 

- holder møter når leder eller et flertall av komiteen bestemmer det. 

- har ansvaret for å oppdatere NDFs lover og regler iht. til lovlig fattede vedtak.  

Disse oversendes NDFs styre for oppdatering av håndboken. 

- skal være et rådgivende organ for NDFs organisasjonsledd i tolkning av 

forbundets lover og regler. 

- skal komme med endringsforslag til forbundstinget, kretsledermøtet og til 

forbundsstyret når komiteen mener det er nødvendig. 

- skal gjennomgå og gi forbundsstyret anbefaling i forbindelse med godkjenning 

av lover for klubber og kretser. 

- skal holdes løpende orientert om de endringer forbundsstyret velger å foreta i 

instrukser til utvalg og komiteer.  

- gjennomgå og gi styret sin anbefaling på innkomne forslag til forbundstinget. 

  

Anbefalt saksgang: 

 8 uker før tinget: Forbundsstyret mottar forslag til forbundstinget. 

 7 uker før tinget: Forslagene oversendes lovkomiteen for behandling. 

 6 uker før tinget: Lovkomiteen saksbehandler og gir sin anbefaling til  

  forbundsstyret. 

 5 uker før tinget:  Forbundsstyret behandler innkomne forslag m/anbefaling fra 

lovkomiteen i styremøte. 

 4 uker før tinget:  Sakspapirene sendes til kretser og klubber. 

4. Lovkomiteen plikter å sende årsrapport til forbundsstyret i så god tid at denne 

kan vedlegges sakspapirene til forbundstinget. 

5. NDFs forbundsstyre forbeholder seg retten til å foreta forandringer og tilføyelser 

i denne instruksen. Dette i den hensikt å møte de situasjoner som måtte oppstå.  
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INSTRUKS FOR NDFs VALGKOMITE 

 

1. Valgkomiteen skal på vegne av NDF finne kandidater til de tillitsverv som er på valg på 

forbundstinget. 

2. Valgkomiteen skal bestå av leder og to (2) medlemmer som velges på forbundstinget. I 

tillegg velges det ett varamedlem. 

3. Valgkomiteen skal benytte følgende fremgangsmåter ved utarbeidelse av forslaget. 

a.  De sittende tillitsvalgte forespørres, skriftlig eller muntlig, om de er villig til å ta på 

seg en ny periode eller ikke. 

b. Deretter tilskrives kretsene og klubbene med forespørsel om de har kandidater til 

ledige verv (dvs. alle verv som er på valg) eller til andre verv i NDF. 

c. Valgkomiteen legger så frem et forslag på en (1) kandidat pr. verv. Skulle det ikke 

være nok kandidater til de ledige vervene må komiteen på egen hånd forsøke å finne 

dette. Dersom komiteen ikke lykkes å finne kandidater til alle vervene, er det 

forbundstingets oppgave å gjøre dette. 

4. Alle foreslåtte kandidater skal være forespurt og ha gitt sitt samtykke til kandidaturet. 

5. Valgkomiteens forslag skal ha støtte i flertallet i komiteen. 

6. Valgkomiteens forslag må være forbundsstyret i hende i så god tid at det kan vedlegges 

sakspapirene til forbundstinget. 

7. NDFs forbundsstyre forbeholder seg retten til å foreta forandringer og tilføyelser i 

denne instruksen. Dette i den hensikt å møte de situasjoner som måtte oppstå. NDFs 

lovkomite skal holdes løpende orientert om endringer i instruksen, samt at forbundsting 

og kretsledermøte informeres om de endringer som er iverksatt. 
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INSTRUKS FOR NDFs FORBUNDSKAPTEINER 

 

1. Forbundskapteinene (FK) er suveren i sitt uttak av spillere til landslag og 

representasjonslag.  FK kan ikke ta ut seg selv. 

 

2. FK er suveren ved uttak til landslagssamlinger. 

 

3. FK skal legge fram budsjettforslag for styret. 

 

4. FK er økonomisk ansvarlig innenfor de budsjettrammer som er bestemt av 

forbundstinget, øremerket for landslaget/FK.  FK skal føre regnskap for sitt 

ansvarsområde. 

 

5. FK skal sørge for at alle spillere som får representasjonsoppdrag har det til enhver tid 

vedtatte representasjonsantrekk og holde rede på hvem som til enhver tid har slikt 

antrekk. 

 

6. FK plikter å gjøre alle spillere som er involvert i FKs disposisjoner oppmerksom på at 

NDF ikke står ansvarlig for skader eller tap spillere eller lagledere måtte bli påført 

under representasjonsoppdrag eller arrangement i regi av FK. 

 

7. FK plikter å klargjøre de økonomiske forpliktelser for hver enkelt spiller før hvert 

enkelt arrangement. 

 

8. Deltakelse i representasjonsturneringer som innebærer økonomiske forpliktelser for 

NDF i flere år framover, må fremlegges for NDFs styre til godkjenning. 

 

9. FK plikter til hvert forbundsting å sende årsrapport. 

 

10. Utenlandske spillere som er medlem i en norsk klubb og har bodd i Norge i minst 3 år 

kan delta på det norske landslaget. 

 

 

 

Vedtatt av NDFs forbundsstyre 26.01.08. 

 

 

 

 
 


