KAPITTEL 9
STRAFFEBESTEMMELSER
§ 1 GJELDENDE
Disse straffebestemmelser gjelder for alle organisasjonsledd og medlemmer tilsluttet
Norges Dartsforbund. Personer som er utestengt fra NDF behandles i utestengingsperioden på samme måte som medlemmer og kan således anmeldes på nytt ved
eventuelle nye forseelser.
Klubbene og kretsene kan ha utfyllende bestemmelser, som dog ikke må stride mot
NDFs straffebestemmelser.

§ 2 ORGANISASJONSLEDD
Alle organisasjonsledd plikter på forsvarlig vis å gjøre sine medlemmer kjent med lover,
bestemmelser og vedtak som er fattet med hjemmel i lovene.
Manglende kjennskap til lover og bestemmelser eller vedtak som er fattet med hjemmel
i lov, kan deretter ikke påberopes som straffebefriende omstendighet.

§ 3 FORGÅELSER
Dersom noen, enkeltpersoner eller organisasjonsledd, bryter gjeldende lov, vedtak eller
bestemmelser, eller på annen måte opptrer slik at det kan skade NDF eller dartsportens
anseelse, kan dette medføre straff etter § 4 i disse bestemmelser. Som forgåelser regnes
bl.a. (punktene er ikke uttømmende):
1.
Å nekte å etterkomme pålegg fra overordnet ledd.
2.
Å være uredelig som dartspiller, tillitsvalgt eller funksjonær.
3.
Å gi usanne opplysninger eller forklaringer som fører eller kan føre en
dartsmyndighet bak lyset.
4.
Å lokke eller søke å lokke et medlem av en klubb til å gå over til en annen klubb.
5.
Å betale, la betale, ta imot godtgjørelse eller inngå avtale om å ta imot
godtgjørelse som er i strid med gjeldende bestemmelser.
6.
Å arrangere turneringe eller oppvisning med diskvalifisert eller ekskludert klubb
eller klubbmedlem.
7.
Positiv dopingtest etter regler gitt av World Darts Federation.

§ 4 STRAFFER
Overtredelse av Norges Dartsforbunds lov, kampreglement, spilleregler eller andre
bestemmelser, eller usømmelighet i skrift og opptreden, kan straffes med:
1.
Irettesettelse.
2.
Bot når det skjer med hjemmel i lov eller straffebestemmelse.

3.
4.
5.

Tap av rett til å ha tillitsverv. Med tillitsverv forstås både valgte og oppnevnte
verv.
Tap av rett til å delta i turneringer.
Tap av medlemskap og alle derav følgende rettigheter.

Straff etter punkt 3, 4 og 5 kan idømmes for en begrenset tid eller for alltid. Straff etter
punkt 3, 4 og 5 innrapporteres til Norges Dartsforbunds domsutvalg som avgjør om
straffen også skal gjelde andre organisasjonsledd. I saker hvor Norges Dartsforbunds
domsutvalg avsier dom, skal hovedregelen være at straffen gjelder innen alle
organisasjonsledd. Ved straff etter punkt 4 og 5, vil straffen også være gjeldende for
turneringer arrangert av andre forbund tilsluttet World Darts Federation.
Overfor medlemmer som ikke var fylt 17 år da forgåelsen fant sted, anvendes i
alminnelighet kun irettesettelse.

§ 5 FORELDELSE
En kan ikke ta opp en sak om forgåelse som er mer enn ett (1) år gammel fra forgåelsen
fant sted for overtredelse av § 3, punkt 4 og 6. For overtredelse av øvrige bestemmelser
i § 3 er foreldelsesfristen tre (3) år fra forgåelse fant sted. For forgåelse som også
rammes av den alminnelige straffelov gjelder dog straffelovens foreldelsesfrister.

§ 6 SAKSBEHANDLING
Så vel enkeltpersoner som organisasjonsledd kan inngi anmeldelse om forgåelse, men
bare organisasjonsledd har påtalerett, dvs. kan kreve at sak blir reist.
Anmeldelse om forgåelse skal snarest mulig inngis skriftlig til vedkommende
myndighet. Den som mottar anmeldelsen må først vurdere om den er inngitt til riktig
instans. I motsatt fall videresendes anmeldelsen til rette vedkommende, med
underretning om dette til anmelderen.
Er mottakeren riktig instans, sendes anmeldelsen snarest mulig, og senest innen en uke,
i rekommandert brev til den anmeldte som gis en frist på en uke til å komme med sine
bemerkninger til anmeldelsen. Dersom mottakeren er en høyere instans, sendes kopi av
anmeldelsen anmeldtes klubb til informasjon.
Bemerkningene skal gis skriftlig, samtidig skal den anmeldte gjøres oppmerksom på at
saken kan bli avgjort på grunnlag av inngitt anmeldelse dersom den anmeldte unnlater å
framkomme med sine bemerkninger innen den fastsatte frist.
Enhver sak skal utredes nøye før den blir avgjort. Dersom en tar opp muntlig forklaring
av parter eller vitner, skal parten varsles i god tid og gis anledning til å være til stede.
Bare de beviser som foreligger i saken og som begge parter (anmeldte og anmelder) er
gjort kjent med, blir å legge til grunn for avgjørelsen. Enhver rimelig tvil skal komme
tiltalte til gode.
Ingen kan være med på avgjørelsen som selv er interessent i saken, har inngitt
anmeldelse, eller vært med på behandling av saken i lavere instans, eller som på forhånd
har gitt sin oppfatning av saken offentlig tilkjenne.
Melding om avgjørelse sammen med begrunnelsen for denne, skal sendes anmeldte i
rekommandert brev. Samtidig skal den anmeldte gis underretning om adgang til
overprøving av nærmeste høyere instans, og om frist for krav om overprøving.

§ 7 SUSPENSJON
Når straff etter § 4, punktene 3,4 og 5 kan komme på tale, kan det organisasjonsledd
som behandler saken, beslutte at anmeldte suspenderes når det finnes påkrevet.
Suspensjon er ikke straff, men en midlertidig forføyning som gjelder så lenge saken er
til behandling.
Den som blir suspendert, skal straks underrettes skriftlig om suspensjonen. Dersom
avgjørelsen i saken ikke er truffet innen to (2) mnd. fra suspensjonsdagen, har
vedkommende organisasjonsledd plikt til straks å oppheve suspensjonen.

§ 8 KOMPETANSE
De respektive organisasjonsledd har slik kompetanse i saker som behandles etter disse
bestemmelser:
A. KLUBBER.
Styret i klubben tar avgjørelser om forgåelser innen klubben. En klubb kan på sitt
årsmøte velge særskilte domsutvalg som i så fall trer inn i styrets sted ved behandling av
saker om forgåelser. Straffer idømt i klubben kan ikke overprøves av andre organer.
En klubb kan nekte sine medlemmer og representere klubben på offisielle turneringer i
krets eller forbund, men har ingen myndighet over andre klubbers arrangementer.
Internt idømte straffer vil opphøre ved overgang til ny klubb.
Om en klubb ønsker at en intern straff også skal gjelde for andre organisasjonsledd,
sendes saken til NDFs domsutvalg som avgjør dette.
.
B. KRETSER.
Kretsens domsutvalg (kretsstyret) tar avgjørelser i saker om forgåelse som skjer på
kretsnivå med hjemmel i NDFs bestemmelser. Saker som ikke kommer inn under disse,
sendes forbundet til behandling. En krets kan på sitt kretsting velge et særskilt
domsutvalg på 3 medlemmer med 1 varamedlem, som trer inn i kretsstyrets sted ved
behandling av saker om forgåelse.
Er kretsens domsutvalg i tvil om sin kompetanse, konfererer den med forbundsstyret
som avgjør om saken hører inn under kretsen eller NDF. Om kretsens domsutvalg
finner at forseelsen kvalifiserer for straff etter § 4 punkt 5 sendes saken til NDFs
domsutvalg som avgjør dette.
C. NDF.
NDFs Domsutvalg tar avgjørelser i saker om forgåelse med hjemmel i NDFs
bestemmelser (jfr. § 9, tredje avsnitt). Er NDFs Domsutvalg i tvil om sin kompetanse,
konfererer den med forbundsstyret.

§ 9 PLIKTER
Ethvert organisasjonsledd kan gripe inn, enten ved selv å ta en sak opp til anmeldelse
og/eller behandling eller ved å pålegge et lavere organisasjonsledd å ta saken opp.
Ethvert organisasjonsledd plikter å behandle de saker om forgåelse som hører inn under
det.
Når et organisasjonsledd tar opp en sak etter disse regler, medfører det ikke inhabilitet
etter § 6.

Finner forbundsstyret at en sak er av særlig omfattende eller av store prinsipiell
betydning, kan det på ethvert trinn forlange saken oversendt NDFs Domsutvalg til
avgjørelse.

§ 10 OVERPRØVING
Alle impliserte parter kan forlange en avgjørelse overprøvd av en høyere instans.
Ytterligere overprøving kan ikke kreves. Kravet om overprøving må framsettes skriftlig
og sendes innen 14 dager etter at vedkommende er gjort kjent med avgjørelsen. Kravet
må være grunngitt og sendes gjennom det organisasjonsledd som har truffet avgjørelsen
i saken. Overprøving skal foretas så snart som mulig. Det må ved overprøving ikke
benyttes dokumenter eller bevis som den anmeldte (domsfelte) ikke er gjort kjent med.
Forøvrig gjelder reglene i § 6 så langt disse passer.

§ 11 KOMPETANSE VED OVERPRØVING
Ved overprøving har organisasjonsleddene slik kompetanse:
a.
Avgjørelse truffet av kretsstyret eller kretsens domsutvalg overprøves av NDFs
Domsutvalg.
b.
Avgjørelse av NDFs Domsutvalg overprøves av NDFs Appellutvalg.

§ 12 IKRAFTTREDELSE
Enhver straff trer i kraft så snart vedkommende er gjort kjent med den, og den står ved
makt selv om avgjørelsen blir brakt inn til overprøving.

§ 13 GJENOPPTAKELSE
En sak som ellers er avgjort, kan gjenopptas når det framkommer opplysninger som
man antar ville ha medført et annet resultat. Begge parter, organisasjonsledd og den
dømte kan begjære saken gjenopptatt.
Begjæringen om gjenopptakelse sendes den instans som sist avgjorde saken. Blir
begjæringen om gjenopptakelse avslått, kan denne avgjørelse overprøves (jfr. § 11). Er
saken sist behandlet av NDFs Appellutvalg, forelegges spørsmålet om gjenopptakelse
for denne og appellinstansens avgjørelse kan ikke overprøves.
Gjenopptakelse behandles som en ny sak.

§ 14 BENÅDNING
Den instans som sist behandlet straffesaken kan, etter søknad og etter å ha innhentet
uttalelser fra den lavere instans, gi benådning når særlige omstendigheter taler for det.

§ 15 ENDRINGER
Endringer i disse bestemmelser kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært
forbundsting, med alminnelig flertall. Forbundsstyret har likevel anledning til å gjøre
realitetsendringer som gjelder fram til første forbundsting.

