KAPITTEL 1
LOVER FOR
NORGES DARTSFORBUND.

§ 1 NAVN
Forbundets navn skal være NORGES DARTSFORBUND (NDF).

§ 2 FORMÅL
Norges Dartsforbunds formål er å fremme dartssporten i Norge, være et koordinerende
organ for medlemsklubbene og representere dartssporten internasjonalt.

§ 3 MEDLEMSKAP
Medlemskap i NDF er åpent for alle dartsklubber i Norge som har organisert seg med et
valgt styre, og har minst 4 medlemmer. Søknad om medlemskap sendes til
forbundsstyret.
Utmelding skal skje skriftlig til forbundsstyret. Klubber som er tilsluttet forbundet,
plikter å rette seg etter NDFs lover, vedtak og bestemmelser. Den til enhver tid fastsatte
kontingent må være innbetalt til rett tid. Hovedforfall for klubb og medlemskontingent,
som gjelder for kalenderåret, er 01.01. Ny klubb betaler 1/2 klubbkontingent det første
året. For nye medlemmer som ikke har vært medlem i NDF siste 10 år, reduseres den
personlige medlemskontingenten til det halve ved betaling etter 1.juli.
Enhver klubb tilsluttet NDF kan innvilge medlemskap til personer som ønsker å virke i
klubben men ikke delta som aktiv spiller på turneringer. Slike medlemmer betaler
støttemedlemskap til NDF. Støttemedlemmer kan velges til tillitsverv på alle nivå i
forbundet, men ikke delta på turneringspill utenom klubbnivå. Personer uten
medlemskap i NDF kan ikke ha tillitsverv i noe organisasjonsledd.

§ 4 RAPPORTSKJEMA
Innen 31. mars hvert år skal medlemsklubbene sende inn NDFs rapportskjema til
forbundsstyret.

§ 5 FORBUNDSTING
Forbundstinget er NDFs høyeste myndighet, og avholdes hvert år i perioden april-mai.
Innkallelse til tinget skal skje med 12 ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet, må
være forbundsstyret i hende senest 8 uker før tinget avholdes.

Fullstendige sakspapirer, inkludert saksliste, revidert årsregnskap, budsjettforlag, samt
årsberetninger fra NDFs styre, komiteer/utvalg og forbundskapteinene, sendes alle
klubber, kretser og påmeldte representanter for lovbestemte eller tingvalgte komiteer og
utvalg, senest 4 uker før forbundstinget avholdes. Hver klubb har kun en stemme, men
kan møte med to delegater. Ingen personer kan ha mer enn en stemme på
forbundstinget.
Med stemmerett møter også en delegat for styret i de respektive kretser.
Forbundsstyret har kun stemmerett ved stemmelikhet i saker. Uten stemmerett, men
med tale og forslagsrett, skal ledere for lovbestemte eller tingvalgte komiteer og utvalg
som har vært i funksjon, samt forbundskapteinene møte.
Kun NDF-medlemmer er valgbare til styret, komiteer, utvalg og spesielle verv i NDF.

§ 6 FORBUNDSTINGET SKAL:
1. Godkjenne de frammøtte representanter.
2. Godkjenne saksliste og forretningsorden.
3. Velge møtedirigent, møtesekretær samt to (2) representanter til å undertegne
protokollen.
4. Behandle årsberetning.
5. Behandle revidert regnskap.
6. Behandle innkomne forslag.
7. Fastsette medlems- og klubbkontingent til NDF.
8. Vedta budsjett.
9. Velge følgende tillitsvalgte:
a. Forbundsstyre bestående av president, visepresident, kasserer, sekretær og ett
styremedlem. Protokoll og regnskapsføring kan utføres av personer uten
dartsbakgrunn. Dette kan styret selv avgjøre.
b. To (2) vararepresentanter til forbundsstyret.
c. Revisor og vararevisor.
d. Valgkomite bestående av leder og to komitemedlemmer
e. Domsutvalg bestående av leder og to komitemedlemmer
f. Apellutvalg bestående av leder og to komitemedlemmer
g. Lovkomite bestående av leder og to komitemedlemmer
Det velges i tillegg en vararepresentant til lovkomiteen og valgkomiteen, samt to
vararepresentanter i prioritert rekkefølge til domsutvalget og appellutvalget. Alle valg
foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Blanke stemmesedler telles ikke
og regnes som ikke avgitt. Medlemmer av komitéer og utvalg skal ikke være fra samme
klubb.
Presidenten velges for ett (1) år av gangen. Forbundsstyrets øvrige medlemmer velges
for to (2) år av gangen, hvorav halvparten står på valg hvert år. Vararepresentanter til
forbundsstyret velges for ett (1) år av gangen. Presidenten, visepresidenten samt ledere
av komiteer og faste utvalg velges enkeltvis. Representantene i Domsutvalget og
Appellutvalget velges for to (2) år i gangen slik at halvparten står på valg hvert år.
Medlemmer og varamedlemmer i andre komitéer og utvalg velges for ett (1) år av
gangen.
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår flertall (dvs. mer enn
halvparten av de avgitte stemmene), foretas bundet omvalg mellom de to kandidater
som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved
loddtrekning.

Når flere skal velges ved en avstemning, må alle for å anses valgt, ha mer enn
halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke tilstrekkelig antall kandidater har oppnådd
dette i første omgang, anses de valgt som har oppnådd mer enn halvparten av
stemmene. Det foretas bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne
avstemning anses de som valgt som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Medlemmer av forbundsstyret kan
velges inn i de forskjellige komiteer og utvalg med unntak av appellutvalg, valgkomité
og domsutvalg.
Forbundstinget kan bemyndige forbundsstyret til å oppnevne medlemmer av de enkelte
komiteer og utvalg. Forbundstinget er beslutningsdyktig ved det antall
stemmeberettigede klubber og kretsdelegater som møter.
Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall når ikke annet er bestemt i lovene.

§ 7 EKSTRAORDINÆRT FORBUNDSTING
Ekstraordinært forbundsting avholdes:
1. Etter vedtak av ordinært forbundsting.
2. Etter vedtak av kretsledere/kretsens representant på kretsledermøtet. For gyldig
vedtak kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
3. Etter vedtak av forbundsstyret.
4. Etter krav fra minst 1/3 av de tilsluttede klubber.
Det kunngjøres på samme måte som ordinært forbundsting, og kalles inn med minst
2 ukers varsel. Ekstraordinært forbundsting kan kun behandle de saker som er oppført i
innkallelsen. Forøvrig gjelder regler som ved ordinært ting.

§ 8 KRETSLEDERMØTER
Kretsledermøte avholdes når forbundsstyret vurderer det nødvendig. Styret inviterer
kretsene til å fremme saker 8 uker før møtet avholdes. På bakgrunn av forslag til saker
vurderer styret om møtet skal gjennomføres. En evt. avlysning skal skje med 4 ukers
varsel. Sakspapirer sendes ut 14 dager før møtet. Protokoll føres og distribueres til
samtlige kretsledere og styremedlemmer.
I den utstrekning forbundsstyret eller halvparten av kretsstyrene finner det aktuelt,
innkalles det forøvrig til kretsledermøter i perioden mellom forbundstingene.

§ 9 FORBUNDSSTYRET
1. Forbundsstyret er forbundets høyeste myndighet mellom forbundstingene og skal:
a. Iverksette forbundstingets vedtak og bestemmelser.
b. Forestå forbundets daglige drift, økonomi, representere dette utad og utøve den
faglige myndighet.
c. Oppnevne medlemmer av utvalg og komiteer etter oppdrag fra forbundstinget,
eller som styret finner påkrevet, samt utarbeide instrukser og retningslinjer for
dette.
d. Sette opp terminliste og sende denne til alle medlemsklubber.
e. Stå hovedansvarlig for tildeling av NM/NC etter søknad samt påse at disse
arrangeres i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelser.
f. Innkalle til og forberede forbundsting og kretsledermøte.

g. Påse at internt idømte disiplinærstraffer i kretsene og klubbene blir håndhevet
(f.eks. karantene, utelukkelse fra turneringer etc.). Disiplinærstraffer i kretsene og
klubbene skal automatisk rapporteres skriftlig til forbundsstyret.
h. Oppnevne forbundskaptein(er).
i. Oppnevne turneringsutvalg.
j. Godkjenne lover for klubber og kretser.
k. Godkjenne klubbnavn.
l. Kunne inngå sponsoravtaler som ikke går på tvers av forbundets lover og
reglement.
m. Etter evne søke å løse forbundets øvrige oppgaver.
n. Overføring av 10% av innkommet medlemskontingent hvert år tilbake til
kretsene.
2. Forbundsstyrets møter:
Forbundsstyret holder møte når presidenten bestemmer det. Møte skal dessuten
avholdes når et flertall av styremedlemmene forlanger det. Forbundsstyret er
vedtaksdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Alle vedtak i styret
fattes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjør
presidentens stemme utslaget.
Det skal føres protokoll over forbundsstyrets møter. Forbundsstyret plikter å holde
alle kretser, klubber og utvalg i NDF med NDFs håndbok, som fortløpende
oppdateres.

§ 10 KRETSENE
Kretsenes styre velges på kretstinget (der hver klubb har en stemme, men kan møte med
to representanter).
I kretsstyret som består av minst 3 personer, skal følgende verv fordeles:
Leder, nestleder og sekretær. I tillegg velges to vararepresentanter. Styret velges for ett
(1) år av gangen. Kretsstyret skal minimum ha 2 møter pr. år, hvorav det ene på høsten
og det andre på våren.
Kretsstyrets oppgaver.:
a. Være klubbenes bindeledd i kretsen.
b. Være ansvarlig for gjennomføring av norgesseriekvalifikasjon.
c. Samordne turneringer innenfor kretsen.
d. Iverksette vedtak fra kretstinget.
e. Være til hjelp for nye klubber under etablering, og ellers stimulere til videre
utvikling av dartsinteressen innenfor kretsen.
f. Kretsstyret har mandat til å sende inn forslag til forbundstinget.
g. Kretsen kan møte på forbundstinget med en (1) delegat.
h. Kretsen skal vurdere og godkjenne spillerutmeldinger i forbindelse med
spilleroverganger.

§ 11 KLUBBENE
1. Klubbene skal ha et valgt styre bestående av minst tre personer. Det skal også være
minst ett varamedlem til styret. Styremedlemmene bør inneha følgende verv: Leder,
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3.
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nestleder, sekretær, kasserer og ett styremedlem. Styret skal ved endringer
umiddelbart melde dette til NDFs forbundsstyre og kretsstyret, og også oppgi
kontaktperson for NDF.
En klubbs årsmøte skal innkalles etter nærmere fastsatte regler for klubben og
behandle følgende saker: Årsberetning, regnskap, budsjett og valg.
Klubben kan hvis ønskelig trekke inn en fra kretsstyret under årsmøtet for
informasjon i aktuelle saker. Forbundsstyret har rett til å få klubbenes regnskap
fremlagt.
Klubben forplikter seg til å følge NDFs lover og reglement. Egne lover og reglement
sendes NDFs forbundsstyre for godkjenning. Dette gjelder også forandringer
underveis.
Klubben har ansvar for å informere sine medlemmer om gjeldende lover, spille- og
turneringsregler samt å oppdra medlemmene til fair play.
Klubben holdes økonomisk ansvarlig for eventuelle uoppgjorte bøter ilagt klubbens
medlemmer og kan også stilles til ansvar for manglende reaksjon på gjentatte
overtramp fra medlemmer av klubben i forbindelse med NDFs turneringer.
Klubbene forplikter seg til å sende inn resultater for turneringer av interesse til
forbundskapteinene og redaktøren av "daRts".
Ingen kan melde overgang til ny klubb uten at forpliktelsene til gammel klubb er
oppfylt. Ved overgang brukes NDFs spillerovergangsskjema. Spillerovergang skal
som hovedregel skje 2 ganger i året. Dette vil si at spillerovergang og
overgangsgebyr meldt forbundsstyret/medlemsregisteret før 30/6 gjelder fra 1/8.
Overgang og overgangsgebyr meldt før 30/11 gjelder fra 1/1.
I perioden mellom fristen for innmelding av overgangen og til den er godkjent
representerer spilleren sin gamle klubb.
I tilfelle tvist avgjør forbundsstyret om vedkommende kan tas opp i ny klubb.
Medlemmer som skriftlig melder seg ut av NDF, kan ikke melde seg inn igjen i NDF
før tidligst 6 måneder etter utmeldingen.
En klubb kan ikke oppløses dersom det er 4 eller flere av medlemmene som ønsker å
fortsette.
I tillegg kreves det minst 3/4 flertallsvedtak på klubbens
generalforsamling. Dersom det besluttes at klubben skal oppløses, skal de aktiva
som finnes i klubben fordeles blant klubbens medlemmer. Når alle forpliktelser er
gjort opp skal melding sendes krets og NDF, slik at medlemmer eventuelt kan melde
seg inn i ny klubb.

§ 12 OPPLØSING
Forslag om oppløsing av forbundet må først behandles på ordinært forbundsting.
Blir oppløsing vedtatt med minst 3/4 flertall, innkalles ekstraordinært forbundsting 6
måneder senere. Blir forslaget på nytt vedtatt med minst 3/4 flertall bestemmer dette
tinget disponeringen av forbundets midler.

§ 13 LOVENDRING
Endring i denne lov kan bare foretas på ordinært forbundsting. For gyldig vedtak kreves
2/3 flertall av de avgitte stemmer.

