KAPITTEL 10
NDFs HEDERSTEGN
§ 1 INNHOLD
NDF har følgende hederstegn, "Bronsepilen": "Sølvpilen" og "Gullpilen".

§ 2 BRONSEPILEN
Bronsepilen kan av NDFs styre, tildeles medlemmer som i minst 5 (fem) år enten:
A. Har gjort fortjenestefullt arbeid for å fremme dartsporten i Norge, eller
B. Har utvist aktiv dyktighet ved å ha hevdet seg godt i turneringer nasjonalt og
internasjonalt.
I spesielle tilfeller hvor vedkommende har utvist særlig interesse og dyktighet, kan
Bronsepilen tildeles etter kortere tids medlemskap.

§ 3 SØLVPILEN
Sølvpilen kan av NDFs styre, tildeles medlemmer som etter å ha mottatt Bronsepilen
enten;
A. Har gjort særlig fortjenestefullt arbeid for å fremme dartsporten i Norge, eller
B. Har utvist særlig aktiv dyktighet ved å ha hevdet seg særlig godt i
internasjonale turneringer for Norge.

§ 4 GULLPILEN
Gullpilen kan av NDFs styre tildeles medlemmer av NDF som etter å ha mottatt
Sølvpilen enten;
A. Har gjort et fremragende arbeid innen forbundet, eller
B. På annen måte har gjort et fremragende arbeid for dartsporten.
Innehavere av Gullpilen kan utnevnes til æresmedlemmer av NDF.
Det skal til enhver tid ikke være mer en 3 (tre) æresmedlemmer i forbundet. Vedtak om
æresmedlemskap skal være enstemmig.

§ 5 BESLUTNING
Beslutning om tildeling av NDFs hederstegn tas av NDFs styre. Styret er
beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene er til stede. Stemmegivningen skal
foregå skriftlig. Et medlem av styret kan ikke stemme på eget kandidatur.

§ 6 FORSLAG
Alle medlemmer har forslagsrett overfor styret.

§ 7 UTDELING
Utdeling av NDFs hederstegn foregår når styret bestemmer det. I tillegg til hederstegnet
skal vedkommende som hedres, også motta et diplom.

§ 8 IKKE-MEDLEMMER
Ved enstemmige vedtak i styret kan Bronsepilen i særlige tilfeller tildeles personer som
ikke er medlemmer av NDF.

§ 9 ENDRINGER
Endringer i denne lov kan kun gjøres på ordinært ting med 2/3 flertall.

