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ORDENS- OG AMATØRBESTEMMELSER FOR DFfR
§1
En amatør – er en roer eller styrmand, som har et andet erhverv end roning som sit hovederhverv og kan
have indtægter fra reklame- og sponsoraftaler, bonusordninger, tabt arbejdsindtægt mv. Hovedbestyrelsen
kan i særlige tilfælde dispensere fra denne bestemmelse.
§2
Det er tilladt at reklamere på såvel både som trænings- og rotøj i henhold til DFfRs og FISAs reklameregler.
§3
1.

Enhver person eller organisation under DFfR er berettiget til at indbringe sager for ordens- og amatørudvalget.

2.

Indbringelse for udvalget skal ske inden 4 uger efter forholdet er begået, eller parten er blevet bekendt med den afgørelse, der klages over. Et gebyr for indbringelse fastsættes ved hovedgeneralforsamlingen. I tilfælde af medhold returneres gebyret.

3.

Ordens- og amatørudvalget påkender alle sager, der indbringes for udvalget under påberåbelse af,
at der i sagen foreligger overtrædelse af DFfRs love, reglementer eller ordens- og amatørbestemmelser.

4.

Kendelser afsagt af dommere eller beslutninger truffet af en regattakomité ved en kaproning kan af
vedkommende mandskab eller klub indankes for udvalget, medmindre det drejer sig om banedommerkendelser, der i kaproningsreglementet er bestemt som inappellable.
§4

1.

Udvalget bestemmer selv dets forretningsgang. Det har ret til at forlange enhver til sagens oplysning og bedømmelse nødvendig erklæring fra bestyrelse, udvalg og enkeltpersoner.

2.

Udvalgets kendelser skal behandles i overenstemmelse med almindelige retsprincipper og skal
afsiges snarest muligt. Kendelsen, der skal være ledsaget af en begrundelse, skal sendes til de
implicerede parter, DFfRs hovedbestyrelse og DIF.

3.

Udvalgets møder er offentlige, medmindre udvalget selv eller efter begæring fra en af parterne
måtte beslutte, at mødet skal foregå for lukkede døre.

4.

Ordens- og amatørudvalget kan, såfremt sagen efter sin karakter egner sig dertil, indlede sin behandling af sagen med at søge at mægle mellem parterne (mediation).
§5

1.

DFfRs ordens- og amatørudvalg kan tildele organisationer eller personer under DFfR advarsler
eller irettesættelser eller træffe bestemmelse om deres - midlertidige eller endelige - udelukkelse
fra enkelte eller alle konkurrencer, aktiviteter eller organisationer under DFfR.

2.

Ligeledes kan udvalget, når en sag er rejst, træffe midlertidig bestemmelse om udelukkelse, indtil
endelig afgørelse i sagen er truffet.

3.

De af udvalget besluttede udelukkelser kan efter andragende hæves af udvalget, når dette finder
tilstrækkelig anledning dertil.

4.

Afgørelser, der efter appel til DIFs appeludvalg, er truffet af denne instans, kan kun ophæves af
denne instans.
§6

1.

Ordens- og amatørudvalget vælges af DFfRs ordinære generalforsamling. Udvalget består af 1
formand og 2 andre medlemmer. Udvalgets medlemmer vælges for 3 år ad gangen, så der hvert år
efter tur, afgår det medlem, der har fungeret længst. Har flere fungeret lige længe, afgøres
spørgsmålet ved lodtrækning.

2.

På DFfRs ordinære generalforsamling vælges der hvert år 2 suppleanter til udvalget.

3.

Èt medlem skal såvidt muligt have juridisk uddannelse.

4.

Udvalget udpeger selv sin formand blandt de af generalforsamlingen valgte medlemmer.

5.

Medlemmer af ordens- og amatørudvalget udtræder ved førstkommende generalforsamling efter at
pågældende er fyldt 70 år.
§7

Et medlem eller en suppleant i amatør- og ordensudvalget kan ikke samtidig være medlem af andre organer
under eller tilknyttet medlemsorganisationen. Ingen kan deltage i behandlingen af en sag, hvis der foreligger
omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.
§8
1.

Alle afgørelser truffet af ordens- og amatørudvalget vedrørende sager om overtrædelse af DFfRs
love, reglementer og ordens- og amatørbestemmelser kan indankes direkte for DIFs appeludvalg,
hvis afgørelse derefter er bindene.

2.

Appelfristen er 4 uger, hvilket skal tilkendegives de pågældende samtidig med kendelsen.
§9

1.

Ordens- og amatørudvalget kan som voldgift afgøre stridigheder mellem DFfR, organisationer eller
personer under DFfR, når de stridende parter er enige om at begære sådan en afgørelse og udvalget finder at burde påtage sig afgørelsen.

2.

De af ordens- og amatørudvalget afsagte voldgiftskendelser er ubetinget forpligtende for parterne
og kan ikke indankes for nogen instans, ej heller de borgerlige domstole.

