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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.
2017
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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.
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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.
2017
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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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2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

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.
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KAPITTEL 2
SPILLEREGLER.
§ 1 GENERELT
Alle dartsturneringer i Norge skal arrangeres i henhold til NDFs spilleregler.
Bare spillere som har betalt forbundskontingenten har anledning til å delta i turneringer
i NDFs regi.

§ 2 PLIKTER
Alle spillere/lag/klubber må til enhver tid rette seg etter NDFs spilleregler,
samt eventuelle tilføyelser til disse som måtte fremkomme i innbydelser/programmer
ved spesielle arrangementer. Enhver hendelse som ikke dekkes av spillereglene, skal
forelegges forbundsstyret, hvis avgjørelse er udiskutabel.

§ 3 ARRANGØR
Uttrykket arrangør innebærer NDF, dets utsendinger, eller personer oppnevnt av NDF
til å utføre oppgaver i forbindelse med et arrangement.

§ 4 KASTOMGANG
4.01 Spillere skal benytte piler som ikke må være lengre enn 30 cm. eller veier mer
enn 50 gram pr. stk. Hver pil skal bestå av en nålespiss og en hoveddel begge av
metall samt et skaft med flight, bestående av opptil 5 separate enheter, som festes
til hoveddelen.
4.02 Alle piler skal kastes av og fra spillerens hånd.
4.03 En kastomgang består av 3 piler (3 kast), unntatt i de tilfeller hvor et leg, sett
eller kamp avsluttes med færre enn 3 piler.
4.04 Enhver pil som treffer strengen og kastes tilbake, eller faller ut av skiven, teller
ikke og kan ikke kastes om igjen.
4.05 Dersom en spiller i løpet av kastomgangen berører en eller flere piler som står i
skiven, anses kastomgangen som avsluttet.
4.06 En spiller skal kaste sine piler stående. Unntatt er de tilfeller hvor fysisk handicap
umuliggjør dette.

§ 5 ÅPNING OG AVSLUTNING
5.01 I alle konkurranser skal hvert leg spilles uten inngangsdobbel, og avsluttes med
utgangsdobbel dersom ikke annet er bestemt i reglene for den enkelte
konkurranse.
5.02 Bull (blinken) teller 50 poeng, og dersom en spiller mangler 50 poeng for å
avslutte et leg, sett eller kamp, skal bull telle som dobbel 25.
2017
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5.03 "Sprekk-regelen" skal gjelde. Dersom en spiller scorer mer enn han har igjen,
eller står tilbake med 1 poeng, skal kastomgangen avbrytes og scoren annulleres.
Spilleren skal fortsatt stå på den poengsummen vedkommende hadde før
"sprekk" inntraff.
5.04 En "game shot" (avslutning, utgang) opplyst av kampleder/skriver, er bare gyldig
dersom de pilene som er kastet, oppnår den restscore som står på
scoringskjemaet.
Pilene skal stå i skiven inntil de tas ut av spilleren når "game shot" ropes ut.
5.05 Dersom kampleder/skriver bekrefter en "game shot", og denne blir kjent ugyldig,
har spilleren rett til å fortsette kastomgangen for å prøve å oppnå en gyldig
avslutning. Om spilleren har tatt ut 1 eller flere piler av skiven p.g.a. nevnte feil,
skal kampleder/skriver plassere pilen(e) så nøyaktig som mulig slik de sto, og la
spilleren fortsette kastomgangen.
5.06 Den som først oppnår utgang i henhold til reglene, vinner leget uavhengig av om
motstander har mulighet til å gå ut på færre antall piler.
5.07 Enhver pil som kastes etter at den ønskede avslutningsdobbel er truffet, teller
ikke, da leg/sett/kamp er avsluttet med den pilen som treffer den gjenstående
dobbel.

§ 6 POENGSCORING
6.01 En pil teller kun dersom spissen står i, eller berører skiven innenfor den ytre
dobbeltstrengen og, etter å ha blitt registrert, tas ut av spilleren.
6.02 Poengene regnes fra den siden av strengen hvor pilspissen kommer inn i skiven,
eller berører forsiden av skiven.
6.03 Pilen skal trekkes ut av skiven av spilleren, dog skal dette skje etter at
poengscoren er registrert av kampleder/skriver.
6.04 Protester vedrørende registrert eller oppropt score etter at pilene er trukket ut av
skiven, kan ikke gjøres gjeldende.
6.05 Alle poengsummer og utregninger som oppføres, skal kontrolleres av kampleder,
skriver eller spillere etter hver kastomgang, og, hvis mulig, korrigeres før neste
spiller begynner sin kastomgang.
6.06 Alle forespørsler vedrørende utregninger må gjøres før spillerens neste
kastomgang.
6.07 Poengene (score og restscore) skal tydelig vises på en tavle eller et scoringskjema
i hodehøyde foran spillere og kampleder/skriver.
6.08 Ingen antydning om hvilken dobbel som gjenstår skal gis verken av kampleder,
skriver eller andre.
6.09 Den første som kommer ned på 0 poeng i restscore etter å ha oppnådd den
korrekte dobbel, vinner leget, settet eller kampen.
6.10 Arrangør/kampleder skal være oppmann i alle saker angående NDFs spilleregler
under en kamp, og skal om nødvendig rådføre seg med andre funksjonærer før
han bekjentgjør sin avgjørelse.

§ 7 DARTSKIVEN
7.01 Alle dartskiver som benyttes i konkurranser skal være av "bristle-typen" og ha
1-20 klokkemønster.
7.02 Den indre smale ringen skal telle tredobbelt av sektor verdien.
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7.03 Den ytre smale ringen skal telle dobbelt av sektorverdien.
7.04 Den innerste sentrumsringen skal telle 50 poeng og kalles bull, mens den ytterste
sentrumsringen skal telle 25.
7.05 Alle strengene som utformer sektorene i et edderkoppnett, skal være festet til
forsiden av dartskiven på en slik måte at alle strengene ligger helt inntil skiven.
7.06 Dartskiven skal være hengt opp slik at 20 - sektoren er plassert øverst og er svart.
7.07 I alle konkurranser som er under overoppsyn av NDF, skal dartskiver som er
godkjent av NDF benyttes.
7.08 En spiller eller lagkaptein har rett til å kreve en dartskive snudd eller byttet ut i
løpet av en kamp under forutsetning av at konkurrenten ikke har noe imot det.
Slike forandringer kan imidlertid bare utføres før begynnelsen av eller etter
avslutningen av et leg.

§ 8 LYSFORHOLD
8.01 I konkurranser skal alle dartskiver være tilstrekkelig belyst av en riktig plassert
lampe.
8.02 Dartskiven som benyttes i finaler eller scenespill generelt, skal være godt opplyst
av 2 riktig plasserte lamper.
8.03 Alle pærer må skjermes slik at de som spiller ikke sjeneres av lyset når de kaster.

§ 9 OCHE ("ÅKKI")
9.01

9.02
9.03
9.04
9.05

9.06

9.07

En åkki skal plasseres 237 cm fra forsiden av dartskiven, målt horisontalt.
Høyden på åkkien skal minimum være 25 millimeter og maksimum 40
millimeter. Lengden skal være minimum 61 cm og maksimum banens bredde.
Den diagonale anstanden fra Bull til åkkien skal være 293 cm.
Under en kamp er det ikke tillatt å trå på noen deler av den forhøyde åkki, ei
heller må noen av spillerne kaste fra andre steder en bak åkkien.
En spiller som ønsker å kaste fra et sted på siden av åkkien, må holde bena bak
en tenkt rett linje i forlengelsen av åkkien.
En spiller som bryter reglene i 9.03 eller 9.04, skal først tildeles en advarsel av
arrangør/kampleder i nærvær av lagkaptein/leder. Ved gjentakelse skal spilleren
diskvalifiseres. Enhver pil som kastes i strid med disse regler, skal ikke telle og
erklæres som ugyldig.
En spiller/lagkaptein har rett til å få målene kontrollert og justert om nødvendig,
under forutsetning av at motstanderen går med på dette. Slike endringer må
gjøres før begynnelsen av eller etter avslutningen av et leg.
Justering og kontroll av målene skal utføres av en funksjonær.
AVSTANDER:
A. Høyde fra gulv til midten av bull ........................................................... 173 cm.
B. Horisontal avstand fra skive til åkki ....................................................... 237 cm.
C. Diagonal avstand fra Bull til åkki .......................................................... 293 cm.
D. Minimum høyde på åkki ........................................................................ 25 mm.
E. Minimum lengde på åkki ....................................................................... 610 mm.
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§ 10 PÅMELDING
10.01 Startkontingent refunderes ikke, unntatt i de tilfeller som bestemmes av styret i
NDF.
10.02 Påmeldinger skal være turneringsutvalget i hende før påmeldingsfristens utløp og
startkontingenten betales inn på konto før den oppgitte fristen. Alternativt kan
startkontingenten betales kontant ved oppmøte, men da påløper en ekstra avgift
fastsatt av styret. Avgiften tilfaller arrangøren.
10.03 Arrangøren kan sette inn erstattere for spillere som ikke møter ved registrering.
Spillere som ellers ville vært seedet kommer ikke inn under denne ordningen.
10.04 Ingen spiller eller lag kan påmeldes mer enn en gang.
10.05 Ingen spiller kan delta på mer enn ett lag i turneringen.
10.06 Spillerne skal benytte sitt eget navn i konkurransen.
10.07 Innsending av påmelding innebærer at en spiller/et lag aksepterer NDFs
spilleregler.
10.08 Spillere som uteblir fra NDF turneringer, uten at det på forhånd er gitt beskjed,
ilegges en bot tilsvarende startkontingenten, som vedkommendes klubb svarer for
direkte under arrangementet. Hvis så ikke skjer, sender arrangør regning til
spillerens klubb. Hvis boten ikke blir betalt innen 14 dager skal saken oversendes
domsutvalget i NDF for vurdering av utestenging inntil boten er betalt.

§ 11 REGISTRERING
11.01 Alle deltakere/lag i turneringer må innen en på forhånd fastsatt frist registrere seg
hos arrangørene.
11.02 Enhver deltaker/lag som ikke er registrert innen tidsfristens utløp, kan utelukkes
fra vedkommende turnering. Startkontingent refunderes ikke i slike tilfeller.
11.03 Ingen spillere/lag kan registreres mer enn en gang i en turnering.
11.04 Alle spillere/lag som ikke er tilstede ved opprop for spill på det fastsatte
tidspunkt, taper leget, settet eller kampen, alt ettersom, og startkontingenten
refunderes ikke.
11.05 Spillere/lag har en 3-minutters frist fra opprop til å henvende seg til
sekretariatet/være kampklar ved spillebanen, uansett grunnen til oppropet.
11.06 Arrangøren forbeholder seg retten til å endre timeplanen og kampoppsettet i de
tilfeller hvor dette er nødvendig.
11.07 Alle spillere/lag har rett til å få vite når deres neste kamp etter planen skal spilles.

§ 12 STARTREKKEFØLGE
12.01 Startrekkefølgen avgjøres ved myntkast og utføres av sekretariat eller
kampleder/skriver.
12.02 I kamper som er delt i leg skal vinneren av myntkastet kaste først i samtlige
oddetalls leg unntatt avgjørende leg. I kamper som er delt i sett skal vinneren av
myntkastet kaste først i første leg av samtlige oddetalls sett. Før avgjørende leg
skal startrekkefølgen bestemmes ved å kaste mot bull. Piler som treffer ”25”
eller ”50” sektoren skal fjernes før motstanderen kaster. Ved likhet kastes det om
igjen, i motsatt rekkefølge, inntil startrekkefølgen er bestemt. Regelen gjelder
også i parkamper, men her skal hvert par velge en spiller som tar bullkast.
16
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12.03 Taper av myntkastet skal kaste først i andre leg/sett og i alle derpå følgende
partallsleg/sett inntil kampen er avgjort.
12.04 Dersom et leg har blitt startet med feil spillerekkefølge, skal leget stoppes og
startes på nytt med riktig spillerekkefølge.
12.05 For leg som har blitt ferdigspilt med feil spillerekkefølge, skal resultatet bli
stående. Neste leg skal startes med korrekt spillerekkefølge.

§ 13 TRENING
13.01 Hver spiller har rett til 6 treningspiler på den anviste kampskiven før kampen
begynner.
13.02 Trening er ikke tillatt på finalebane med unntak av de 6 treningspiler som er
nevnt i del 14.01.
13.03 Treningskiver skal henges opp i turneringslokalet eller i et tilstøtende rom, og
kan benyttes av deltakerne i turneringen.

§ 14 TURNERINGSPILL
14.01 I turneringer skal spillere/lag innordne seg under de regler og retningslinjer som
trekkes opp av arrangørene.
14.02 Innbytter eller reserve er ikke tillatt å benytte i individuelle konkurranser.
14.03 Ingen andre enn anviste spillere, kampleder/skriver har adgang til spilleområdet
som regnes å være 1,5 m bak åkkien i hele banens bredde.
14.04 Bare kampleder/skriver har adgang til å oppholde seg mellom dartspilleren og
dartskiven og skal da stå vendt mot skiven og i ro når spilleren kaster sine piler.
14.05 En spillers motstander skal oppholde seg bak, i ro og ute av syne for spilleren når
denne kaster sine piler. Under, og ved avslutning av kamp, skal utbrudd av
sorg/glede begrenses mest mulig. Dette av hensyn til andre spillere som fortsatt
er i kamp. Overdrivelse kan føre til advarsel fra arrangøren. Gjentatt overdrivelse
kan føre til diskvalifikasjon og innrapportering til NDF.
14.06 I "scenefinaler" skal spillerne følge arrangørens henvisninger, samt forholde seg
slik at utsikten for funksjonærer, spillere, publikum og eventuelle TV-kameraer
ikke forstyrres.
14.07 Under spillet skal spillerne forholde seg tause. Kun spilleren ved åkkien kan
henvende seg til kampleder/skriver med spørsmål. Sufflering er ikke tillatt av
verken spillere, publikum eller turneringsledelse.
14.08 Spilleren ved åkkien kan henvende seg til kampleder/skriver med spørsmål om
poengsum scoret, eller poengsum som står igjen, når som helst under
kastomgangen. Spilleren må ikke rådføre seg om hvordan han/hun skal avslutte.
Om kampleder/skriver regner feil, er det likevel spilleren som står ansvarlig for
restscore under kasteomgangen.
14.09 Alle forespørsler angående kontroll av poengsummer må gjøres før spillerens
neste kastomgang.
14.10 Alle forespørsler etter avslutningen av et leg/sett/kamp om poengsummer eller
utregninger skal ikke tas hensyn til.
14.11 I lagturneringer, der alle spillerne kaster etter hverandre, må rekkefølgen være
bestemt på forhånd og oppslått ved kampskiven før første kast foretas.
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14.12 Enhver protest må leveres arrangør umiddelbart etter at den feil som påberopes er
begått, og en avgjørelse skal fattes før leget/settet/kampen kan fortsette. Ingen
forsinkende protester vil bli tatt til følge.
14.13 Dersom en spillers pil(er) blir skadet/mistet under kasting, har vedkommende
inntil 3 min. på seg til bytte/reparasjon av piler.
14.14 Maksimum 3 minutters pause kan gis av kampleder/skriver i de tilfeller hvor en
spiller ønsker å forlate spilleområdet i nødvendig ærend.
14.15 Tapende spillere skal skrive neste kamp på samme skive, eller etter anvisning fra
arrangøren. Vedkommende som ikke selv kan utføre skrivingen må selv skaffe
stedfortreder innen tidsfristen satt av arrangøren. Ved overtredelse av denne
bestemmelsen kan arrangøren innkreve en bot tilsvarende 3 ganger
startkontingenten, hvor halve summen går til frivillig skriver, av spilleren eller
evt. spillerens klubb.
Medfører innkrevingen problemer nyttes NDFs
straffebestemmelser.
14.16 Enhver som finnes skyldig i forsettlig å tape et leg, sett eller kamp, skal
diskvalifiseres fra videre deltakelse i konkurransen og utelukkes fra andre
konkurranser i et visst tidsrom bestemt av NDF.
14.17 Dersom en spiller forsettelig trekker seg fra en kamp, blir spilleren strøket fra
turneringen og mister eventuelle rankingpoeng.
14.18 En spiller som trekker seg (med unntak av sykdom) etter at turneringen har startet
ilegges en bot tilsvarende det dobbelte av startkontingenten.
14.19 Ingen spiller/lag kan fortsatt delta i en turnering dersom vedkommende taper en
cupkamp. Unntak kan forekomme i de tilfeller hvor brudd på NDFs regler i høy
grad har forstyrret den tapende part og vedkommende selv ikke har forårsaket
regelbruddet. Arrangøren kan i slike tilfeller gjenoppføre spilleren/laget som
tidligere i turneringen er slått ut av regelbryter.
14.20 Spiller/lag som ikke fullfører sine kamper, mister retten til eventuelle premier.
14.21 Hvis en spiller/lagrepresentant ikke er tilstede ved premieutdeling uten tillatelse,
kan spilleren/laget miste rettighetene til premiene.
14.22 Dersom ekstrautgifter oppstår som følge av feil, begått av en spiller eller et lag,
kan vedkommende pålegges å dekke utgiftene.
14.23 Dersom en spiller eller et lag bringer dartsporten i vanry, kan vedkommende
idømmes straff. Teknisk arrangør har anledning til å nekte hvilken som helst
deltaker adgang eller kutte vedkommende ut på et hvilket som helst tidspunkt
under en konkurranse, og arrangørens avgjørelse er endelig i alle kamper som
kommer inn under den aktuelle konkurransen.

§ 15 JURY
I alle turneringer underlagt NDFs spilleregler skal det oppnevnes en jury bestående av 3
personer, som ikke har tilknytning til arrangør. Juryens oppgave er, gjennom
flertallsvedtak, å fatte avgjørelser i saker hvor det er levert inn skriftlig protest, som
anmelder mener er brudd på NDFs spilleregler. Juryens beslutning er endelig og
bindende for den aktuelle turnering. Saksbehandlingen foregår ved at partene og
eventuelle vitner avhøres og skriftlig beslutning avgis.
Juryen kan beslutte at:
1. Regelbrudd korrigeres og kamp fortsetter på samme stilling som da den ble
avbrutt.
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2.

Omkamp spilles, noe som innebærer at spilte leg eller sett strykes og kampen
starter på nytt.
3. Den ene deltakeren dømmes til å tape leget, settet eller kampen.
4. Den ene deltakeren diskvalifiseres og fradømmes retten til fortsatt spill i
turneringen, blir uplassert og mister retten til premier og rankingpoeng.

Arrangør er ansvarlig for at brudd på NDFs spilleregler innrapporteres til NDFs styre
snarest mulig.

§ 16 “TIE BREAKER”- REGELEN
Alle settkamper skal spilles best av 5 leg pr. sett. Unntatt Norsk Winmau som spilles
best av 3 leg pr. sett.
Tie-break regelen gjelder i turneringer i NDFs regi der det spilles settkamper. Tie-break
benyttes kun i siste sett som må vinnes 3-0 eller 3-1 uten tie-break. Hvis stillingen blir
2-2 trer tie-break i kraft. Her må settet vinnes med 2 legs overvekt
4-2, 5-3 eller 6-4. Hvis stillingen blir 5-5 spilles et avgjørende "sudden death" leg.
Prosedyren for "sudden death" leget er følgende:
Spillerne kaster mot bull for å avgjøre hvem som skal kaste først i "sudden death" leget.
Spilleren som startet kampen skal kaste først mot bull. Piler som treffer 25 sektor eller
50 sektor skal fjernes før motstanderen kaster. Ved likhet kastes det om igjen, i motsatt
rekkefølge, inntil startrekkefølgen er bestemt. Vinneren av "sudden death" leget blir
matchvinner.
I Norsk Winmau må siste sett vinnes 2-0, 3-1 eller 4-2. Hvis stillingen blir 3-3 spilles
"sudden death".

§ 17 SPILLERNES KLESDRAKT
17.01 Bruk av hodeplagg er ikke tillatt, med unntak av de tilfeller der religiøs
overbevisning krever dette. Elektroniske musikkspillere og telefoner med
øretelefoner er heller ikke tillatt under kamp, mens høreapparater aksepteres.
17.02 Av hensyn til dartsportens renommé skal alle som deltar i nasjonale
konkurranser være pent kledd. Dongeri og joggebukser tillates ikke. Så fremt
ikke særskilte hensyn taler for unntak, skal spilleren være iført
spilleskjorte/klubbskjorte, pent tøy og pene sko.
17.03 Alle spillere/lag som representerer, skal benytte klubb, krets, eller
landslagsdrakt.

§ 18 REKLAME
18.01 Arrangørene forbeholder seg retten til å beskytte sponsorenes interesser med
hensyn til alt reklameutstyr som blir benyttet av spillere/lag eller deres sponsorer
under en NDF-konkurranse.
18.02 Arrangørene, oppnevnt av NDF, forbeholder seg retten til all reklame i
forbindelse med enhver NDF-konkurranse.
18.03 Spillere som kvalifiserer seg til en TV-overført "scenefinale" har ikke tillatelse til
å bære reklame på seg eller benytte klesdrakt som reklamerer for et produkt eller
firma.
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§ 19 RAPPORTERING
Arrangøren plikter umiddelbart å innsende rapport til NDF vedrørende brudd på NDFs
spilleregler.

§ 20 ENDRINGER/TILFØYELSER
NDF forbeholder seg retten til å foreta forandringer og tilføyelser i en eller flere av
reglene til enhver tid, i den hensikt å møte de situasjoner som måtte oppstå. Endringene
må imidlertid godkjennes av forbundstinget.
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KAPITTEL 3
STATUTTER FOR NDFs
TURNERINGER
3.1

NORGESMESTERSKAPENE

§ 1 GENERELT
NM klubblag spilles samme helg som NM single. Disse, samt NM veteran, arrangeres i
vårsesongen. NM par/parmix/trippelmix samt en NDF-ranket singlecup spilles samme
helg i høstsesongen.
Norgesmesterskapene arrangeres av NDF. Teknisk arrangør er den krets/klubb(er) som
NDF bemyndiger.
Norges Dartsforbund sender ut innbydelse til de respektive Norgesmesterskapene/
Norgescupene, senest 6 uker før arrangementet. Svarfrist er minimum 3 uker.
Trekning foretas i henhold til NDFs trekningsformular.
Norgesmesterskapene/Norgescupene avvikles etter NDFs spilleregler.

§ 2 SPILLEPLAN FOR SINGLE NM HERRER, DAMER OG
JUNIOR
A. Single NM herrer og damer spilles etter utslagsmetoden (cup) hvor bare
vunnet kamp gir rett til videre spill.
B. Det spilles best av 5 leg uten inngang med dobbel utgang. I semifinale damer
spilles det best av 7 og i finalen best av 9 leg. Herrenes kvartfinale spilles
best av 7 leg, semifinale best av 9 leg og finalen best av 11 leg.
C. Junior NM single avvikles som puljespill. De 16 beste møtes til avsluttende
cup. Det spilles best av 5 leg 501 uten inngang, med dobbel utgang. Finalen
spilles best av 7 leg. Med minst 4 deltakere i hver klasse, spilles separat
gutte-/jenteklasse.

§ 3 SPILLEPLAN FOR PAR NM HERRE, DAME OG JUNIOR
A. Mesterskapet spilles etter utslagsmetoden (cup), hvor bare vunnet kamp gir
rett til videre spill.
B. Det spilles best av 5 leg uten inngang, med dobbel utgang.
I finalen spilles best av 7 leg. Alle leg spilles fra 501.
C. Det kreves ikke at de respektive parkombinasjoner består av personer fra
samme klubb.
D. For
juniorklassen
gjelder
også
punkt
A,
B
og
C.
Junior NM par avvikles som ren cup. Med minst 4 par i hver klasse, spilles
separat gutte-/jenteklasse.
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§ 4 SPILLEPLAN FOR NM TRIPPEL-MIX
A.
B.
C:

Mesterskapet spilles etter utslagsmetoden (cup), hvor bare vunnet kamp gir
rett til videre spill.
Det spilles best av 5 leg uten inngang, med dobbel utgang.
I finalen spilles best av 7 leg. Alle leg spilles fra 501.
Hvert trippelmix-lag består av 2 herrer og 1 damespiller eller 2
damer og 1 herrespiller. Lagmedlemmer må ikke nødvendigvis tilhøre
samme klubb eller krets.

§ 5 SPILLEPLAN FOR NM KLUBBLAG. KLASSER: ÅPEN,
DAME OG JUNIOR
A.
B.

Mesterskapet spilles etter utslagsmetoden (cup), hvor bare vunnet kamp gir
rett til videre spill.
En lagkamp spilles best av 17 leg fra 501 uten inngang med dobbel
utgang. Hvert leg spilles som singlekamp etter flg. ordning:
Leg nr.

Spiller nr.

Leg nr.

Spiller nr.

1
2
3
4
5
6
7
8

1-2
2-1
3-4
4-3
2-2
1-4
4-1
3-3

9
10
11
12
13
14
15
16

4-4
1-1
2-3
3-2
1-3
2-4
3-1
4-2

Hvis stillingen etter 16 leg er uavgjort, velger hvert lag ut 1 av sine spillere til å
spille det 17 og avgjørende leget.
C. NM Klubblag for juniorer gjennomføres med 3 personer pr. lag.
Turneringen spilles som ren cup. En lagkamp spilles best av 9 leg fra 501
uten inngang med dobbel utgang. Hvert leg spilles som en singlekamp etter
følgende ordning:
Leg nr.

D.
E.
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Spiller nr.

Leg nr.

Spiller nr.

1
1-2
6
1-3
2
2-1
7
2-3
3
3-3
8
3-2
4
2-2
9
1-1
5
3-1
NDF forbeholder seg retten til å begrense antall deltagende lag pr. klubb.
Registrert lagoppstilling til første kamp er gjeldende for hele turneringen.
Innbytter/reserve er ikke tillatt å benytte i lagkonkurranse etter at første
runde er igangsatt. Ingen kan spille for mer enn ett lag i turneringen. Det
foretas myntkast i hver lagkamp. Laget som vinner myntkastet begynner
første leg og alle derpå følgende ordinære oddetallsleg. Hvis et syttende leg
skal spilles, avgjøres startrekkefølgen ved bullkast etter prosedyrer
2017

F.

beskrevet i Kapittel 2, § 16. Spilleren fra det laget som vant myntkastet
kaster mot bull først.
Røyk og alkohol under lagkamper.
Alle spillere skal avstå fra å røyke eller nyte alkohol så lenge de deltar i en
lagkamp

§ 6 SPILLEPLAN FOR NM VETERANER
A. Spiller er veteran fra og med det kalenderår hun/han fyller 45 år. Spiller er
superveteran fra og med det år hun/han fyller 55 år. Spiller er seniorveteran
fra og med det år hun/han fyller 65 år. En spiller kan delta i en klasse under
det hun/han er aldersmessig kvalifisert for, men ikke delta i to klasser
samtidig..
B. Første dag spilles singlemesterskapet der innledende runder avvikles som
selvstyrte puljer med seriespill hvor alle møter alle en gang. Turneringen
avsluttes med cupspill. Alle kamper spilles best av 5 leg 501. Finalen
spilles best av 7 leg 501.
C. Andre dag spilles parmesterskap der innledende runder avvikles som
selvstyrte puljer med seriespill hvor alle møter alle en gang. Turneringen
avsluttes med cupspill.
Alle kamper spilles best av 5 leg 501. Finalen spilles best av 7 leg 501.
D. Det må være minst 8 deltakere for at det skal arrangeres egen klasse for hhv.
damer, superveteraner og seniorveteraner.
E. Antall som går videre til cupspill.
Med inntil 16 deltakere/par skal minimum 8 deltakere/par videre til cupspill.
Med 33-64 deltakere/par skal minimum 32 deltakere/par videre til cupspill.

§ 7 NM-TURNERINGENE FOR JUNIORER
A.

NM-turneringene for juniorer (single, par, klubblag) arrangeres samme helg.

B.

NDFs styre kan velge å gi andre turneringsformer status som
Norgesmesterskap i forbindelse med junior NM.

§ 8 STATUTTER FOR NM KRETSLAG
ARRANGØR.
NM kretslag arrangeres av NDF.
Teknisk arrangør er den krets/klubb (er) som NDF bemyndiger.

TURNERINGSFORM.
NM for Kretslag avvikles som ren cup.

INNBYDELSE.
Arrangør sender ut innbydelse til samtlige kretser senest 6 uker før
arrangementet.

DELTAKERANTALL.
Et kretslag kan bestå av inntil 8 herrer og 4 damer.
2017
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KRETSLAGSKAMPENE.
Hver kretslagskamp består av 6 singlekamper (4 herre- og 2 damekamper), samt
3 parkamper (2 herre- og 1 damekamp), til sammen 9 enkeltkamper. En spiller
kan ikke spille mer enn en single- og en parkamp i samme kretslagskamp.
Alle kamper spilles best av 5 leg 501. Forøvrig spilles det etter NDFs
spilleregler.

SPILLEPLAN NM KRETSLAG.
(S-single, P-par, D-dame, H-herre)
Enkeltkamp
1: SH 5: SH 8: PH
2: SD 6: SH 9: PH
3: SD 7: PD
4: SH
Enkeltkampene 1-4 avvikles først, deretter 5-7, og til slutt 8 og 9. Lagene setter
hver for seg opp hvem som skal spille de ulike enkeltkampene. Dette skjer før
lagkampen starter, og oppsettet kan ikke endres.
Når lagene er satt opp, foretar lagkapteinene myntkast. Vinner av myntkast
begynner enkeltkamp 1, 3, 5, 7 og 9. Det skal ikke kastes på bull i 5.leg. Vinner
av lagkampen er det lag som først vinner 5 enkeltkamper. I cupspillet settes det
ikke i gang nye enkeltkamper når kampen er avgjort. Enkeltkamper som er
igangsatt spilles ferdig.

REGLER VED MANGELFULL LAGOPPSTILLING.
Dersom et lag bare stiller med 5 spillere, taper laget automatisk 2 enkeltkamper.
Motstanderlaget skal da vite hvilke kamper som gir walk over, før laget settes
opp.
Dersom et lag mangler mer enn en spiller, spilles ikke lagkampen, og
motstanderlaget får walk over direkte.

SEEDING.
2 kretslag seedes ut fra fjorårets resultatliste.
Dersom et seedet lag ikke stiller opp, rykker neste lag på listen en plass opp osv,
osv.
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§ 9 PREMIERING
Premiering Norgesmesterskap.
I herresingle premieres minimum de 16 beste.
I damesingle premieres minimum de 8 beste.
I juniorsingle premieres minimum de 4 beste.
I par herrer premieres minimum de 8 beste.
I par damer premieres minimum de 4 beste.
I parmix premieres minimum de 8 beste.
I par junior premieres minimum de 4 beste.
I lag åpen klasse premieres de 8 beste.
I lag damer premieres de 4 beste.
I lag junior premieres minimum de 4 beste.
I veteran single premieres de 8 beste.
I superveteran og seniorveteran single premieres de 4 beste.
I veteran par premieres de 4 beste.
De 3 beste kretslagene får medaljer (gull, sølv og bronse). De 4 beste kretslagene
får lagpokal

§ 10 ALKOHOL/RØYKING
Nyting av alkoholholdige drikker og røyking i spillelokalet eller mens man deltar i
kamp tillates ikke. Det presiseres at dette også gjelder scene-/finalespill. Berusede
personer til sjenanse for sine omgivelser skal vises bort fra lokalet.

§ 11 BORTVISNING FRA TURNERING
Deltakere som blir bortvist fra NM/NC, eller Norsk Winmau vil automatisk måtte stå
over neste NM/NC/NW.

§ 12 UTENLANDSKE SPILLERE
For å kunne delta i NM-turneringer må utenlandske spillere ha vært
bosatt i Norge minimum de 6 siste månedene før angjeldende NMturnering.

§ 13 ENDRING AV STATUTTENE
Endringer i disse statuttene kan kun gjøres på ordinært/ ekstraordinært forbundsting
med alminnelig flertall.
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3.2

NORGESCUPER

§ 1 NORGESCUPMESTERSKAPET
NC-mesterskapet utgjøres av de turneringer som har denne benevningen, inkl. NM
single, Norsk Winmau og fire juniortreff. NC-mesterskapet avsluttes hvert år.
Den spiller i herre-, dame-, gutte- og jenteklassen som har flest poeng i 7 av
turneringene, kåres som Norgescupmester. Det skal premieres i alle klasser.
NC-mesterskapet for par utgjøres av de turneringer som har denne benevningen, inkl.
NM-par og NM-parmix.
Den spiller i herre-, dame-, gutte- og jenteklassen som har flest poeng i 7 av
turneringene, kåres som Norgescupmester for par. NM-par og NM parmix gir poeng
etter kategori 1, mens norgescuper og juniortreff gir poeng etter kategori 2 på NDFs
rankingliste

§ 2 SPILLEPLAN
A. NDFs turneringsutvalg setter opp forslag til fordeling av NC'ene ifm. Utgivelse
av tentativ terminliste for kommende år.
B. Norgescuper avvikles som puljespill med inntil 128 deltakere i herreklassen og
96 deltakere i dameklassen. Med flere deltakere avvikles turneringen som ren cup.
C. Innledende runder avvikles som selvstyrte puljer med seriespill hvor alle møter alle
en gang. Hver kamp spilles best av 5 leg 501.
D. TABELLSKILLEKRITERIER:
a: Flest seire.
b: Best legdifferanse
c: Flest legseire.
d: Innbyrdes oppgjør.
Dersom det ut fra disse kriterier ikke er mulig å skille spillere, skal rekkefølgen
bestemmes gjennom avspilling av 1-ett-elimineringsleg 501,for å avgjøre hvem
som går videre til cupspill. Startrekkefølgen bestemmes ved kast mot bull, der
laveste startnummer kaster først.
E. Antallet som går videre til cupspill i Norgescuper er avhengig av deltakelsen.
Det spilles best av 5 leg uten inngang, med dobbel utgang. Alle leg
spilles fra 501.
Herresemifinalen spilles best av 7 leg og herrefinalen spilles best av 9
leg. Semifinale damer spilles best av 5 leg, mens damefinalen spilles
best av 7 leg.

§ 3 NORGESCUP PAR
A.
B.
C.
D.
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Det arrangeres en egen Norgescup i par for hvert kalenderår.
Tellende turneringer er NM-par, NM parmix, samt turneringer i Norgescupene.
Begge spillerne i paret skal ha like mange poeng, og man kan samle poeng med
forskjellige makkere.
Parturneringene følger samme spilleplan som singleturneringene. Alle kamper
bortsett fra finalene spilles best av 5 leg 501. Finalene i begge klasser spilles
best av 7 leg 501.
2017

§ 4 ARRANGEMENTSVILKÅR
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Arrangørklubb/krets skal selv sørge for spillelokale, baner, skiver,
scoringsark osv, uten økonomisk belastning for NDF.
Det gis ikke arrangørhonorar.
NDF skal ha 15 % av innkommet startkontingent til turneringen. Arrangør
oversender dette senest en uke etter at turneringen er avviklet.
Minst 60% av netto startkontingent må ut i form av premiering.
Innbydelse sendes ut av NDF.
Påmeldinger sendes NDFs turneringsutvalg, mens startkontingenten sendes
arrangør.
NDF sender trekningen til teknisk arrangør umiddelbart etter at trekningen er
foretatt.
Kun NDF-godkjente skiver kan benyttes.

§ 5 PREMIERING
I herrer premieres minimum de 16 beste.
I dame premieres minimum de 8 beste.
I par herrer premieres minimum de 8 beste.
I par damer premieres minimum de 4 beste.

§ 6 ALKOHOL/RØYKING
Nyting av alkoholholdige drikker og røyking i spillelokalet eller mens man deltar i
kamp tillates ikke. Det presiseres at dette også gjelder scene-/finalespill. Berusede
personer til sjenanse for sine omgivelser skal vises bort fra lokalet.

§ 7 BORTVISNING FRA TURNERING
Deltakere som blir bortvist fra NM/NC, eller Norsk Winmau vil automatisk måtte stå
over neste NM/NC/NW.

§ 8 UTENLANDSKE SPILLERE
Norgescupene er åpne for utenlandske spillere, såfremt disse kan
svare for medlemskap i sitt hjemlands dartsforbund. Inntil 4 utenlandske spillere kan
seedes ut fra deres nasjonale rankingstatus.
Dette avgjøres på skjønn fra arrangøren.

§ 9 KJØNN
Ved færre enn tre deltakere/par i dameklassen kan damespillere velge og også delta i
herreklassen. Par bestående av en herre- og en damespiller tillates å delta i herredobbel.
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§ 10 ENDRING AV STATUTTENE
Endringer i disse statuttene kan kun gjøres på ordinært/ ekstraordinært forbundsting
med alminnelig flertall.
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3.3

RANKINGGIVENDE
OPENTURNERINGER

§ 1 GENERELT
A. NDFs styre kan innvilge rankingstatus kategori 3 til lokale turneringer. Dette gjøres
etter søknad samtidig med fastsetting av terminliste for kommende år.
B. Følgende krav stilles til en turnering som er innvilget NDF-rankingstatus
1. NDF-medlemskap kreves av alle deltakere. Alternativt kreves medlemskap i
hjemlandets dartsforbund for utenlandske spillere.
2. NDFs spille- og turneringsregler skal følges.
3. Arrangør betaler en avgift til NDF for rankingstatusen.
4. Resultater sendes Turneringsutvalget og ”daRts” og oppgjør sendes NDF
senest en uke etter turneringen.
5. Datokollisjoner kan godtas mellom rankingturneringer i ulike kretser, men ikke
med høyere rangerte NDF-turneringer.
C. Brudd på disse kravene kan føre til at turneringen ikke vil få innvilget rankingstatus ved
neste anledning.

§ 2 ALKOHOL/RØYKING
Nyting av alkoholholdige drikker og røyking i spillelokalet eller mens man deltar i
kamp tillates ikke. Det presiseres at dette også gjelder scene-/finalespill. Berusede
personer til sjenanse for sine omgivelser skal vises bort fra lokalet.

§ 3 UTENLANDSKE SPILLERE
Openturneringene er åpne for utenlandske spillere, såfremt disse kan svare for
medlemskap i sitt hjemlands dartsforbund. Inntil 4 utenlandske spillere kan seedes ut fra
deres nasjonale rankingstatus.
Dette avgjøres på skjønn fra arrangøren.

§ 4 KJØNN
Ved færre enn tre deltakere/par i dameklassen kan damespillere velge og også delta i
herreklassen. Par bestående av en herre- og en damespiller tillates å delta i herredobbel.

§ 5 ENDRING AV STATUTTENE
Endringer i disse statuttene kan kun gjøres på ordinært/ ekstraordinært forbundsting
med alminnelig flertall.
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3.4

NORSK PENTATHLON

§ 1 ARRANGØR
Norsk Pentathlon arrangeres av NDF.
Teknisk arrangør er den krets/klubb (er) som NDF bemyndiger.

§ 2 INNBYDELSE
Arrangør sender ut innbydelse til de kvalifiserte/uttatte spillere senest 6 uker før
arrangementet.

§ 3 DELTAKERANTALL
Turneringen spilles over en dag i klassene Dame og Herre. Dameklassen består av 10
deltakere. Herreklassen består av 20 deltakere.

§ 4 FORHÅNDSUTTATTE
De 5 beste damer og de 10 beste herrer på NDFs rankingliste er automatisk kvalifisert.

§ 5 ØVRIGE DELTAKERE
NDF tar i tillegg ut 2 damer og 4 herrer. De 3 siste damer og de 6 siste herrer
kvalifiseres ut fra resultatene i kretspentathlonturneringene.
Kretspentathlon skal spilles etter NDFs statutter, med unntak av premieringen.

§ 6 UTTAK AV RESERVER
Reserver til turneringen, etter forfall fra de kvalifiserte/uttatte, tas ut etter NDFs
rankingliste eller etter resultater fra kretspentathlonturneringene.

§ 7 SPILLEREGLER
Norsk Pentathlon spilles etter NDFs spilleregler.
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§ 8 SPILLEPLAN
A.
B.
C.
D.
E.
F.

I Norsk Pentathlon skal alle deltakerne i hver klasse møte samtlige andre
deltakere i 2 leg 501.
Hver deltaker skal også spille 1 leg 1001 og 1 leg 2001, 1 runde SHANGHAI,
1 runde KLOKKA RUNDT på dobbel og 1 runde HALF-IT.
Spillene 501, 1001 og 2001 skal avsluttes med dobbel eller bull.
Vinner av turneringen er den spiller som har høyest poengsum etter endt spill.
Startrekkefølgen trekkes uten seeding.
Poengberegning.
501, 1001 og 2001:
Score

95 - 130 1 poeng
131 - 159 2 "
160 - 180 3 "
Vunnet leg 2 "

Spill avsluttet på:

9 piler
10 - 12 "
13 – 15 "
16 – 18 "
19 – 21 "

10 poeng
4 "
3 "
2 "
1 "

Shanghai:
Treff i single gir
1 poeng
Treff i dobbel gir
2 "
Treff i trippel gir
3 "
Treff med en pil i single, en i dobbel og en i trippel i samme kastomgang gir en
bonus på 6 poeng.
Klokka rundt på dobbel:
Hver dobbel teller 2 poeng. Hver deltaker har lov å kaste 42 piler, og
treffer spilleren doblene frem til D 20 før brukte 42 piler, vil antall piler spilleren
har igjen telle som bonuspoeng.
Half-It:
Det skal kastes på 20, 16, dobbel 7, 14, trippel 10, 17 og bull (kun 50).
Treff i single gir
Treff i dobbel gir
Treff i trippel gir

1 poeng
2 "
3 "

I tillegg gis det scorepoeng. Dvs. f.eks ved å treffe to single 20 og en
trippel 20 gir det 5 pentathlonpoeng og 100 scorepoeng. Slik fortsetter spillet på
de øvrige tallene. Ved bom på oppgitt felt med alle tre pilene, halveres den
oppnådde scorepoengsum. Ved halvering av oddetall rundes tallet opp.
NB: Pentathlonpoengene skal ikke halveres.
Vinneren er spilleren med høyest scorepoeng.
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§ 9 PREMIERING
Herrer:
1. Reisestipend til British Pentathlon + Pokal + Vandrepokal.
2. Pokal
3. Pokal
Damer:
1. Reisestipend til British Pentathlon + Pokal + Vandrepokal.
2. Pokal
3. Pokal
En gavepremie til hver vinner av enkeltgrenene Shanghai, Klokka rundt og Half-it, i
begge klasser.
Startkontingenten, samt størrelsen av pengepremiene, fastsettes hvert år av NDFs
turneringsutvalg og godkjennes av NDFs styre.

§ 10 ALKOHOL
Nyting av alkoholholdige drikker og røyking i spillelokalet eller mens man deltar i
kamp tillates ikke. Personer til sjenanse for sine omgivelser skal vises bort fra lokalet.

§ 11 UTENLANDSKE SPILLERE
For å kunne delta i Norsk Pentathlon må utenlandske spillere ha vært bosatt i Norge
minimum 6 måneder.

§ 12 ENDRINGER
Endringer i disse statuttene kan kun gjøres på ordinært/ekstraordinært forbundsting med
alminnelig flertall.
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3.5

NORSK WINMAU

§ 1 SPILLEPLAN
A.
B.

C.

Mesterskapet spilles etter utslagsmetoden (cup) hvor bare vunnet kamp gir rett
til videre spill.
I herreklassen spilles det best av 3 sett, 3 leg 501 uten inngang, med dobbel
utgang. Et eventuelt 3. sett spilles med tie-break regel, dvs. at det må vinnes 2-0,
3-1 eller 4-2. Dersom stillingen blir 3-3, spilles "sudden death". Se for øvrig del
2, § 16.
I dameklassen spilles det best av 7 leg 501.
Hvis noen av de direkte kvalifiserte til Winmau World Masters melder forfall,
overlates uttaket til Forbundskapteinen.

§ 2 ALKOHOL/RØYKING
Nyting av alkoholholdige drikker og røyking i spillelokalet eller mens man deltar i
kamp tillates ikke. Det presiseres at dette også gjelder scene-/finalespill. Berusede
personer til sjenanse for sine omgivelser skal vises bort fra lokalet.

§ 3 ENDRING AV STATUTTENE
Endringer i disse statuttene kan kun gjøres på ordinært/ ekstraordinært forbundsting
med alminnelig flertall.

2017

33

3.6

NORSK CRICKET

§ 1 SPILLEPLAN
Mesterskapet spilles etter utslagmetoden (cup) hvor bare vunnet kamp gir rett til videre
spill.
Det spilles best av 5 leg Cricket. Unntak er finalen som spilles best av 7 leg.
Cricket spilles med sektorene 20,19,18,17,16,15 samt bull. Poenget er å lukke hver av
disse sektorene med tre treff i hver. Dobbel teller som to treff, trippel som tre, mens
bullseye teller som dobbel bull.
Når en spiller har lukket en sektor, kan man samle poeng ved nye treff i denne, såfremt
motstanderen ikke har lukket sektoren.
Når begge spillerne har lukket en sektor er den stengt og nye treff i sektoren vil ikke
lenger gi poeng.
Vinneren er den spiller som først har lukket alle sektorene, og samtidig har flere eller
like mange poeng som motstanderen.

§ 2 ALKOHOL/RØYKING
Nyting av alkoholholdige drikker og røyking i spillelokalet eller mens man deltar i
kamp tillates ikke. Det presiseres at dette også gjelder scene-/finalespill. Berusede
personer til sjenanse for sine omgivelser skal vises bort fra lokalet.

§ 3 ENDRING AV STATUTTENE
Endringer i disse statuttene kan kun gjøres på ordinært/ ekstraordinært forbundsting
med alminnelig flertall.
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3.7

NORGESSERIEN

Norgesserien er nedlagt fra 2017.

2017
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3.8

ELITECUP

§ 1 FORMÅL
Elitecupen er en turnering for spillere tilknyttet NDF. Formålet er å samle de beste
spillerne i norsk darts til en egen turnering for dermed å kåre den beste singlespilleren.
Turneringen arrangeres i to klasser, en for herrer og en for damer.

§ 2 GJENNOMFØRING
Elitecupen skal gjennomføres med 24 herrer og 12 damer. 16 herrer og 8 damer blir tatt
ut etter NDFs rankingliste. I tillegg kan NDF invitere inntil 4 herrer og 2 damer utenom
rankinglista. NDF arrangerer en egen kvalifisering for å ta ut de resterende 4 herrer og
2 damer. De som er seedet på forhånd til Elitecupen og ikke svarer på innbydelsen, har
mistet retten til å delta i turneringen og vil ikke få anledning til å spille kvalifisering om
de 4 plassene i herreklasse og 2 siste i dameklassen.

§ 3 INNLEDENDE SPILL
Innledende runder spilles som puljespill, best av 5 leg 501, der alle skal møte alle i
pulja. De 16 beste herrer og 8 beste damer går videre til sluttspillet som avvikles som
cup.
I herreklassen spilles 8-delsfinaler, kvartfinaler og semifinaler best av 3 sett, hvert sett
best av 5 leg. Finalen spilles best av 5 sett, hvert sett best av 5 leg. I dameklassen
spilles kvartfinaler og semifinaler best av 3 sett, hvert sett best av 5 leg, og finalen best
av 5 sett, hvert sett best av 5 leg. I alle kamper gjelder tie-break regelen. Jfr. NDFs
spilleregler.

§ 4 RANGERING
Deltakerne rangeres etter plasseringen på NDFs rankingliste, samt resultatene i
kvalifiseringen. Puljene settes deretter opp etter følgende skala:
HERRER:
Pulje 1:
Pulje 2:
Pulje 3:
Pulje 4:

1, 7, 12, 14, 17, 24
4, 6, 9, 15, 20, 21
3, 5, 10, 16, 19, 22
2, 8, 11, 13, 18, 23

DAMER:
Pulje 1:
Pulje 2:
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1, 4, 5, 8, 9, 12
2, 3, 6, 7, 10, 11
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§ 5 STATISTIKKFØRING
Teknisk arrangør av sluttspillet er forpliktet til å føre statistikk som skal sendes alle
sluttspilldeltakerne samt turneringsutvalg, forbundskapteiner og medlemsbladet
”daRts”.

§ 6 STARTAVGIFT
Startavgiften i Elitecupen fastsettes av turneringsutvalget hvert år.

§ 7 ALKOHOL/RØYKING
Nyting av alkoholholdige drikker og røyking i spillelokalet eller mens man deltar i
kamp tillates ikke. Det presiseres at dette også gjelder scene-/finalespill. Berusede
personer til sjenanse for sine omgivelser skal vises bort fra lokalet.

§ 8 ENDRING AV STATUTTENE
Endringer i disse statuttene kan kun gjøres på ordinært/ ekstraordinært forbundsting
med alminnelig flertall.
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3.9

SUPERCUP

§ 1 FORMÅL
Supercupen er en turnering for spillere tilknyttet NDF. Formålet er å kåre den beste
singlespilleren i denne type turnering. Turneringen arrangeres i to klasser, en for herrer
og en for damer.

§ 2 ARRANGEMENT
Supercupen skal arrangeres i 2 deler:
1. Kvalifiseringer.
2. Sluttspill hvor de kvalifiserte møtes.
Spilleren skal være medlem av klubb i den krets han/hun kvalifiseres fra. NDF skal
terminfeste datoene for kvalifisering og sluttspill.

§ 3 KVALIFISERING
Det skal være en kvalifiseringsturnering i hver krets. I herreklassen skal det kvalifiseres
3 herrer og i dameklassen 2 damer.
I tillegg skal det avholdes 4 nasjonale kvalifiseringer. Disse er åpne for alle som ikke
allerede er kvalifisert.

§ 4 SEEDING
I kvalifiseringene skal spillerne ikke seedes.

§ 5 SPILLESYSTEM
Spillesystemet i kvalifiseringen er ren cup, best av 7 leg 501.

§ 6 STARTAVGIFT
Startavgiften i kvalifiseringen fastsettes av turneringsutvalget hvert år. Kr. 30,- av
fastsatt startkontingent tilfaller arrangør.

§ 7 SLUTTSPILL
Sluttspillet skal om mulig bestå av 3 herrespillere og 2 damespillere fra hver krets, samt
12 herrer og 8 damer fra de nasjonale kvalifiseringene. De 8 beste herrer og de 4 beste
damer fra forrige års turnering er direkte kvalifisert til årets sluttspill.
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§ 8 FORFALL
Hvis noen av de kvalifiserte for supercupfinalen melder forfall, kan det tas ut reserver.
Reservene skal tas ut etter resultatlisten fra den kvalifiseringsomgangen, hvor den som
melder forfall kvalifiserte seg.

§ 9 SPILLESYSTEM SLUTTSPILL
Spillesystemet i sluttspillet er puljespill, best av 5 leg 501. Hver pulje bør bestå av 4-8
spillere. De 16 beste herrer og 8 beste damer møtes deretter til cup.
Herreklassen spiller:
Første runde spilles best av 3 sett, hvert sett best av 5 leg.
Kvartfinale og semifinale spilles best av 5 sett, hvert sett best av 5 leg.
Finalen spilles best av 7 sett, hvert sett best av 5 leg.
Dameklassen spiller:
Kvartfinale og semifinale spilles best av 3 sett, hvert sett best av 5 leg.
Finalen spilles best av 5 sett, hvert sett best av 5 leg.
I alle kamper gjelder tiebreaker-regelen. Jfr. NDFs spilleregler.

§ 10 TREKNING
Så fremt det er mulig, bør ikke flere enn 2 spillere fra samme krets trekkes inn i samme
pulje.

§ 11 REISEFORDELING
Det skal ikke betales startavgift i sluttspillet. Derimot skal det betales inn et beløp
fastsatt av turneringsutvalget til reisefordeling.

§ 12 STATISTIKK
Teknisk arrangør av sluttspillet er forpliktet til å føre statistikk som skal sendes alle
sluttspilldeltakerne samt Turneringsutvalget, forbundskapteiner og medlemsbladet
”daRts”.

§ 13 PREMIERING
Premiering i sluttspillet skal være minimum til de 4 beste herrer, og de 4 beste damer.

§ 14 ALKOHOL/RØYKING.
Nyting av alkoholholdige drikker og røyking i spillelokalet eller mens man deltar i
kamp tillates ikke. Det presiseres at dette også gjelder scene-/finalespill. Berusede
personer til sjenanse for sine omgivelser skal vises bort fra lokalet.
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§ 15 ENDRING AV STATUTTENE
Endringer i disse statuttene kan kun gjøres på ordinært/ ekstraordinært forbundsting
med alminnelig flertall.
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3.10

JUNIORKLASSE

§ 1 ALDERSGRENSE – JUNIORKLASSE
Spillere tilhører juniorklassen til og med det året hun/han fyller 18 år. Det er ingen
nedre aldersgrense. Dersom spillere under 18 år skal delta på seniorturneringer, må de
ha skriftlig tillatelse fra foresatte samt en ansvarlig person som følger dem opp under
turneringene. Junioransvarlige på alle nivåer i NDF skal avkreves politiattest.

§ 2 JUNIORTREFF
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Det skal arrangeres fire egne juniortreff hvert år i tillegg til NM Junior.
Arrangør skal sørge for innkvartering og matservering i forbindelse med et
juniortreff.
Det skal avholdes en rankinggivende singleturnering og parturnering med
Norgescupstatus på alle juniortreff. Spilleplan for Norgescuper samt NDFs
spille- og turneringsregler skal følges. NDF-medlemskap kreves av alle
deltakerne. Det spilles i kjønnsdelte klasser dersom det er 4 eller flere deltakere i
hver klasse.
Øvrige turneringer er opp til den enkelte arrangør.
Alle deltakere på et juniortreff skal motta et deltakerbevis. I tillegg skal de åtte
beste på rankingturneringen premieres. All premiering holdes av arrangør..
Det er totalt alkoholforbud på alle juniortreff. Brudd på denne bestemmelsen vil
medføre hjemsendelse og diskvalifikasjon.

§ 3 ENDRING AV STATUTTENE
Endringer i disse statuttene kan kun gjøres på ordinært/ ekstraordinært forbundsting
med alminnelig flertall.
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KAPITTEL 4
STATUTTER TREKNING
De framgangsmåter for trekning som er beskrevet i dette formular, skal benyttes av
arrangør av NM, norgescuper og andre rankinggivende turneringer i Norge. Trekning av
motstandere foregår kun en gang, og denne skal utføres på forhånd. Arrangørene bør
avvikle innledende kamper i den hensikt å eliminere alle tilfeldigheter (wo.) fra og med
første runde. NDF eller arrangører oppnevnt av NDF forbeholder seg retten til å seede
spillere/lag når dette kreves

§ 1 NM-LAG
a.
b.
c.
d.

8 klubblag, 4 damelag og 4 juniorlag seedes ut fra fjorårets resultatliste. Dersom
et seedet lag ikke stiller opp, rykker neste lag på listen en plass opp osv.
Dersom en klubb har mer enn ett lag som skal seedes, skal klubbens 1. lag ha
den beste seedingplassen.
Trekningen skal foregå på en slik måte at ingen 1. lag skal møtes i
elimineringsrunde og heller ikke i 1. ordinære runde hvis mulig.
I de tilfeller en klubb deltar med flere lag, skal disse plasseres i hver sin pulje og
hvis mulig fordeles slik at halvparten av lagene trekkes ut på øverste halvdel og
halvparten på nederste halvdel av trekningsskjemaet.

§ 2 PARTURNERINGER
a.
b.
c.
d.

Minst 8 par seedes i hver turnering.
I turneringer seedes par ut fra de gjeldende rankinglister ved å legge sammen
rankingpoengene til begge spillere i paret.
I par NM seedes regjerende mesterpar som nr. 1, hvorpå de øvrige par seedes
etter reglene i § 2 pkt b.
Par fra samme klubb skal ikke trekkes mot hverandre i elimineringsrunde eller
1. ordinære runde.

§ 3 SINGLETURNERINGER
a.
b.
c.

Inntil 16 herrer, 8 damer og 4 juniorspillere seedes ut fra den gjeldende
rankinglisten.
Spillere fra samme klubb skal ikke trekkes mot hverandre i elimineringsrunde
eller i 1. ordinære runde.
Fremgangsmåten ved seeding er følgende:
Det forutsettes at 16 spillere seedes og at alle har klart å spille seg fram til 8delsfinalen. Kampoppsettet vil da se slik ut:
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Kamp 1. Seedet spiller nr 1 mot 16
Kamp 2. Seedet spiller nr 9 mot 8
Kamp 3. Seedet spiller nr 5 mot 12
Kamp 4. Seedet spiller nr 13 mot 4
Kamp 5. Seedet spiller nr 3 mot 14
Kamp 6. Seedet spiller nr 11 mot 6
Kamp 7. Seedet spiller nr 7 mot 10
Kamp 8. Seedet spiller nr 15 mot 2
Med 8 seedede spillere vil kvartfinalene se slik ut:
Kamp 1. Seedet spiller nr 1 mot 8
Kamp 2. Seedet spiller nr 5 mot 4
Kamp 3. Seedet spiller nr 3 mot 6
Kamp 4. Seedet spiller nr 7 mot 2

§ 4 NORGESCUPER
a.
b.
c.
d.
e.

I single seedes minimum 16 herrer og 8 damer.
Spillere fra samme klubb skal møtes i første seriekamp.
I par seedes minimum 8 par i herreklassen og 4 par i dameklassen.
Parene seedes ut fra de gjeldende rankinglister ved å legge sammen
rankingpoengene til begge spillere i paret.
Par fra samme klubb skal ikke trekkes mot hverandre i elimineringsrunde eller 1.
ordinære runde.

§ 5 PULJEINNDELING, BANER, SEEDING
Puljene bør ikke ha mindre enn 3 spillere eller flere enn 6. Så fremt det er mulig, bør
ikke flere enn 2 spillere fra samme klubb trekkes inn i samme pulje. Det skal seedes 1
spiller i hver pulje.
Eventuelle spillere fra samme klubb møtes i første kamp.
Sett iht tidsmessige krav for gjennomføring av en turnering bør følgende tabell benyttes:
Deltakere

Deltakere

Antall

Antall

antall

pr pulje

puljer

baner

7 - 12
13 - 24
25 - 48
49 - 96
97 – 128

3–6
3–6
3–6
3–6
3–4

2
4
8
16
32

2
4
8
16
16

Ved mer enn 128 deltakere i herreklassen og 96 deltakere i dameklassen avvikles
turneringen som cup
Antall
puljer

Puljer m/seedingsnummer
1
2
3
4

2

1
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5

6

7

8

4
8
16
32

1
4
3
1
8
5
Seeding iht cupskjema
Seeding iht cupskjema

2
4

3

6

7

2

§ 6 AVSLUTTENDE CUP I NORGESCUPER
- Til og med 16 deltakere

alle går videre til cup.

- Til og med 32 deltakere

16 går videre til cup.

- Til og med 96 deltakere

32 går videre til cup.

- Mer enn 96 deltakere

64 går videre til cup.

- 2 puljer

Se oppsett E.

- 4 puljer

Se oppsett D.

- 8 puljer.

Se oppsett C.

- 16 puljer.

Se oppsett B.

- 32 puljer.

Se oppsett A.
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SLUTTSPILLOPPSETT
A
32 puljer

B

C

D

E

16 puljer

8 puljer

4 puljer

2 puljer

Nr.1 P1
Nr.2 P31

Nr.1 P17
Nr.2 P15

Nr.1 P1
Nr.2 P15

Nr.1 P1
Nr.4 P7

Nr.1 P1
Nr.4 P3

Nr.1 P1
Nr.4 P2

Nr.1 P2
Nr.2 P32

Nr.1 P18
Nr.2 P16

Nr.2 P16
Nr.1 P2

Nr.3 P4
Nr.2 P6

Nr.3 P2
Nr.2 P4

Nr.3 P1
Nr.2 P2

Nr.1 P3
Nr.2 P29

Nr.1 P19
Nr.2 P13

Nr.1 P3
Nr.2 P13

Nr.2 P5
Nr.3 P3

Nr.2 P3
Nr.3 P1

Nr.2 P1
Nr.3 P2

Nr.1 P4
Nr.2 P30

Nr.1 P20
Nr.2 P14

Nr.2 P14
Nr.1 P4

Nr.4 P8
Nr.1 P2

Nr.4 P4
Nr.1 P2

Nr.4 P1
Nr.1 P2

Nr.1 P5
Nr.2 P27

Nr.1 P21
Nr.2 P11

Nr.1 P5
Nr.2 P11

Nr.1 P3
Nr.4 P5

Nr.1 P3
Nr.4 P1

Nr.1 P6
Nr.2 P28

Nr.1 P22
Nr.2 P12

Nr.2 P12
Nr.1 P6

Nr.3 P2
Nr.2 P8

Nr.3 P4
Nr.2 P2

Nr.1 P7
Nr.2 P25

Nr.1 P23
Nr.2 P9

Nr.1 P7
Nr.2 P9

Nr.2 P7
Nr.3 P1

Nr.2 P1
Nr.3 P3

Nr.1 P8
Nr.2 P26

Nr.1 P24
Nr.2 P10

Nr.2 P10
Nr.1 P8

Nr.4 P6
Nr.1 P4

Nr.4 P2
Nr.1 P4

Nr.1 P9
Nr.2 P23

Nr.1 P25
Nr.2 P7

Nr.1 P9
Nr.2 P7

Nr.1 P5
Nr.4 P3

Nr.1 P10
Nr.2 P24

Nr.1 P26
Nr.2 P8

Nr.2 P8
Nr.1 P10

Nr.3 P8
Nr.2 P2

Nr.1 P11
Nr.2 P21

Nr.1 P27
Nr.2 P5

Nr.1 P11
Nr.2 P5

Nr.2 P1
Nr.3 P7

Nr.1 P12
Nr.2 P22

Nr.1 P28
Nr.2 P6

Nr.2 P6
Nr.1 P12

Nr.4 P4
Nr.1 P6

Nr.1 P13
Nr.2 P19

Nr.1 P29
Nr.2 P3

Nr.1 P13
Nr.2 P3

Nr.1 P7
Nr.4 P1

Nr.1 P14
Nr.2 P20

Nr.1 P30
Nr.2 P4

Nr.2 P4
Nr.1 P14

Nr.3 P6
Nr.2 P4

Nr.1 P15
Nr.2 P17

Nr.1 P31
Nr.2 P1

Nr.1 P15
Nr.2 P1

Nr.2 P3
Nr.3 P5

Nr.1 P16
Nr.2 P18

Nr.1 P32
Nr.2 P2

Nr.2 P2
Nr.1 P16

Nr.4 P2
Nr.1 P8
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KAPITTEL 5
STATUTTER
RANKINGLISTE
§ 1 FORMÅL
Rankinglisten har som mål å vise styrkeforholdet mellom spillere i Norge, og skal
danne grunnlaget for seeding i rankingpoenggivende turneringer.

§ 2 OPPDATERING
Rankinglisten oppdateres etter hver rankinggivende turnering. Rankinglisten gjelder for
turneringer spilt de 12 siste måneder. Kun de 15 beste resultatene skal telle som
grunnlag for plasseringen på rankinglisten.
I tilfelle poenglikhet skal det nyeste
resultatet være avgjørende.

§ 3 INNHOLD
NDFs rankingliste skal bestå av følgende turneringer:
NM single
Norsk Winmau
Norsk Pentathlon
6 Norgescuper
4 Juniortreff
Supercup
Elitecup
Norsk Cricket
Rankinggivende openturneringer og andre vedtektsfestede turneringer i denne
kategorien.
I tillegg kommer poeng på WDFs rankingliste dividert på 4 (avrundes oppover).
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§ 4 KATEGORIER
a. De rankinggivende turneringene inndeles i kategori 1, 2, 3 og 4, for henholdsvis
herrer, damer, gutter og jenter (H, D, G, J).
b.
- Kategori 1 omhandler NM single.
- Kategori 2 omhandler Norgescuper, Norsk Winmau, Supercupen og Elitecupen,
samt Juniortreff.
- Kategori 3 omhandler rankinggivende openturneringer og andre vedtektsfestede
turneringer i denne kategorien samt Norsk Cricket.
- Kategori 4 omhandler Norsk Pentathlon.

Plassering
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3-4
Nr. 5-8
Nr. 9-16
Nr. 17-32
Nr. 33-64

Kategori
1
48
36
24
16
8
4
2

2
24
18
12
8
4
2
-

3
12
9
6
4
2
1
-

4
Nr. 1 24
Nr. 2. 18
Nr. 3. 12
Nr. 4. 10
Nr. 5. 8
Nr. 6. 6
Nr. 7. 4
Nr. 8. 3
Nr. 9. 2
Nr. 10. 1

Maksimalt 50 % av deltakerne i Norsk Pentathlon skal tildeles rankingpoeng.
Spillere kan ikke få rankingpoeng uten at de har vunnet en kamp.
Poeng for 17.plass i kategori 2 og 3 utdeles kun hvis deltakerantallet er større enn 32.
Dersom det spilles i felles juniorklasse, vil jenter få godskrevet poeng på egen
rankingliste i tillegg til på guttenes rankingliste.
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KAPITTEL 6
STATUTTER
TERMINLISTE
§ 1 FORMÅL
Norges Dartsforbunds terminliste offentliggjøres innen 1. desember for hele neste år, og
skal inneholde oversikt over rankinggivende turneringer, øvrige nasjonale, nordiske og
internasjonale turneringer for det påfølgende år.
Hvilken kategori en turnering kommer inn under skal fremgå av terminlisten på
følgende måte:
"Dato - Turnering - Kategori - Arrangør - Sted".

§ 2 PROSEDYRE
Norges Dartsforbunds terminliste settes opp etter følgende prosedyre:
a.
b.
c.
d.

Turneringsutvalget (TU) informerer om terminfestede NDF-turneringer,
kretshelger og viktige internasjonale turneringer innen 31. august.
Kretsene informerer TU om kretsens terminliste innen 30. september.
TU produserer terminlisten som godkjennes av NDFs styre innen 15. november.
Terminlisten offentliggjøres innen 1. desember.

§ 3 KOLLISJONER
Kollisjon mellom nordiske WDF-turneringer, World og Europacuper, Winmau World
Masters og nasjonale rankinggivende turneringer skal ikke forekomme.

§ 4 HVILKE TURNERINGER?
Følgende turneringer skal terminfestes hvert år:
6 norgescuper, NM kretslag, NM lag, NM single, NM par, NM parmix, NM trippelmix,
NM veteraner, NM superveteraner, NM seniorveteraner, NM junior, Norsk Winmau,
Supercup, Elitecup, Norsk Pentathlon/Landslagssamling, Norsk Cricket, singleturnering
ihht. kapittel 3, § 1, 4 juniortreff, 4 helger til kretsmesterskap og private turneringer.
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KAPITTEL 7
DOPINGREGLEMENT
§ 1 DOPING
01.01 En spiller som avgir positiv dopingtest skal diskvalifiseres fra den turneringen
som testen ble avgitt på og alle turneringer vedkommende har deltatt på mellom
tidspunktet for avlagt test og tidspunktet resultatet foreligger. Saken anmeldes i
tillegg til NDFs domsutvalg for videre straffereaksjon.
01.02 Hvis en spiller på et lag avgir positiv dopingtest, skal hele laget diskvalifiseres
fra den turneringen som testen ble avgitt på og andre lagturneringer der spilleren
har deltatt på mellom tidspunktet for avlagt test og tidspunktet resultatet
foreligger.
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KAPITTEL 8
ARBEIDSINSTRUKSER
INSTRUKS FOR NDFs DOMSUTVALG
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

Domsutvalget skal på vegne av NDF avgjøre skyld og straffereaksjoner mot
klubber eller enkeltpersoner som har forbrutt seg mot gjeldende lover og regler.
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.
Utvalgets medlemmer plikter å sette seg inn i alle NDFs lover og regler og
straffebestemmelser.
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.
Dersom et medlem erklæres inhabilt går varamedlemmet inn i dennes sted.
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.
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.
Domsutvalget oppretter et arkiv og arkiverer saker som har vært behandlet i
utvalget.
Domsutvalget plikter å sende årsrapport til forbundsstyret i så god tid at denne
kan vedlegges sakspapirene til forbundstinget.
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.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

54

Appellutvalget er NDFs høyeste klageinstans.
Appellutvalget skal bestå av leder og to (2) medlemmer samt 1 (ett) varamedlem.
Medlemmene velges på forbundstinget for to år i gangen.
Utvalgets medlemmer plikter å sette seg inn i alle NDFs lover, regler og
straffebestemmelser.
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.
Dersom et medlem erklæres som inhabilt går varamedlemmet enn i dennes sted.
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.
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.
Appellutvalget plikter å sende årsrapport til forbundsstyret i så god tid at denne
kan vedlegges sakspapirene til forbundstinget.
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.
2.
3.

Lovkomiteen skal på vegne av NDF sørge for at forbundets lover og regler er à
jour.
Lovkomiteen skal bestå av leder og to (2) medlemmer samt et varamedlem. Alle
velges på forbundstinget for en periode på ett år.
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.
5.

Lovkomiteen plikter å sende årsrapport til forbundsstyret i så god tid at denne
kan vedlegges sakspapirene til forbundstinget.
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.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Valgkomiteen skal på vegne av NDF finne kandidater til de tillitsverv som er på valg på
forbundstinget.
Valgkomiteen skal bestå av leder og to (2) medlemmer som velges på forbundstinget. I
tillegg velges det ett varamedlem.
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.
Alle foreslåtte kandidater skal være forespurt og ha gitt sitt samtykke til kandidaturet.
Valgkomiteens forslag skal ha støtte i flertallet i komiteen.
Valgkomiteens forslag må være forbundsstyret i hende i så god tid at det kan vedlegges
sakspapirene til forbundstinget.
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.
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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.
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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.
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§ 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.
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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.
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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.
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§ 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.
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KAPITTEL 11
NDFs ØKONOMISKE
RETNINGSLINJER
§ 1 REISEGODTGJØRELSE
Medlemmer som har reelle reiseutgifter i forbindelse med oppdrag fra NDF
v/forbundsstyret har krav på dekning av reiseutgifter i forbindelse med oppdraget.
Reisemåte avtales med NDF på forhånd.
a.
Fly
Ved bruk av fly vedlegges flybilletten sammen med reiseregningen. NDF godtar
kun lavprisbilletter med mindre noe annet er forhåndsavtalt.
b.
Tog
Ved bruk av tog vedlegges togbilletten sammen med reiseregningen.
c.
Taxi
Bruk av taxi dekkes ikke av NDF med unntak av nødssituasjoner.
d.
Personbil
Bruk av personbil dekkes pr. kjørt kilometer. Satsene for kilometergodtgjørelse
fastsettes av NDFs styre. Satsene kan revurderes etter behov. Satsene blir
offentliggjort til klubber og kretser umiddelbart etter fastsettelse.
Evt. bompenger dokumenteres ved billetter og vedlegges reiseregningen.
I tilfelle flere reiser på NDFs oppdrag fra samme område, skal disse personer
ordne samkjøring hvis dette er mulig.

§ 2 OVERNATTING OG DIETTPENGER
a.

b.

Overnatting
Medlemmer som har behov for overnatting i forbindelse med oppdrag for NDF
skal avtale dette på forhånd med presidenten, kassereren eller TUs leder.
Regningen for slik overnatting skal helst oversendes direkte fra
overnattingsstedet til kassereren. Er dette ikke mulig, og kassereren ikke selv er
tilstede, skal vedkommende selv betale regningen. Slike regninger sendes NDFs
styre til attestasjon og utbetaling.
Diettpenger
Utbetaling av diettpenger finner sted kun etter forhåndsavtale med NDF. Satsene
blir offentliggjort til klubber og kretser umiddelbart etter fastsettelse.

§ 3 REISEOPPGJØR/REISEFORSKUDD
Krav på reisegodtgjørelse betales etterskuddsvis. Kravet skal presenteres til NDFs
kasserer på godkjent skjema innen 3 måneder fra oppdragsdato. Foreldet reiseregning
blir avvist.
Reisegodtgjørelse kan, etter søknad utbetales forskuddsvis. Slike utbetalinger skjer kun
etter forhåndsavtale med NDF.
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§ 4 GODTGJØRELSE TIL STYRET, KOMITEER OG UTVALG
A.

B.

C.

Telefon
Medlemmer i NDFs valgte og utnevnte organer har også rett til godtgjørelse for
telefon. Slik godtgjørelse skal forhåndsbehandles og godkjennes etter behov.
Evt. avgjørelse om fastsetting kan revurderes etter søknad.
Porto
Utgifter til porto refunderes mot innlevering av portokvitteringer.
Alle kan få ett forskudd og ha en egen mellomregningskonto når det gjelder porto
og reiseutgifter.
Styregodtgjørelse
Styret har rett til styregodtgjørelse ved avsluttet periode. Styret foreslår selv
beløpet som skal tildeles. Beløpet vil variere fra år til år, alt etter NDFs
økonomiske tilstand.
Fordelingsnøkkelen vil også variere fra år til år, alt etter fordelingen av
arbeidsmengden innen styret. Beløpet skal godkjennes av Forbundstinget.

§ 5 ENDRINGER/TILFØYELSER
Endringer i disse retningslinjene kan kun gjøres på ordinært/ekstraordinært
forbundsting, med alminnelig flertall.
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