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REGLEMENT 

for 

KLAGE OG ORDENSUDVALGET 

i 

DANSK ISLANDSHESTEFORENING (”DI”) 

 

§ 1  GRUNDLAG 
  Dette reglement har hjemmel i § 15 (Klage og Ordensudvalget) i vedtægterne for Dansk 

Islandshesteforening.   
 

§ 2  KLAGE OG ORDENSUDVALGETS KONSTITUERING 

  Klage og Ordensudvalget vælger selv sin formand og fastsætter selv sin 
forretningsorden.   

 
§ 3  KLAGE OG ORDENSUDVALGETS OPGAVER 

Stk. 1  Klage og Ordensudvalget behandler sager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller 
administration af DI’s love, regler, reglementer m.v. 

 

Stk. 2  Klage og Ordensudvalget kan afvise at behandle en sag, der forudsættes at være 
endeligt afgjort ved en afgørelse, der er truffet i en tidligere instans, eller som bør 

behandles uden for Klage og Ordensudvalget.   
 

Stk. 3  Klage og Ordensudvalget træffer afgørelse i alle spørgsmål om Klage og Ordensudvalgets 

eller det enkelte medlems habilitet. 
 

§ 4  KLAGEBERETTIGEDE OG INDKLAGEDE 
Stk. 1  Sager, der er omfattet af § 3 (Klage og Ordensudvalgets opgaver), kan indbringes for 

Klage og Ordensudvalget af personlige medlemmer af Dansk Islandshesteforening, 

bestyrelsen i en lokalklub, medlemmer af lokalklubberne, bestyrelsen i Dansk 
Islandshesteforening, dommere og instruktører, der udfører opgaver under Dansk 

Islandshesteforening, samt avlere, ejere og ryttere, som deltager i stævner og 
konkurrencer under Dansk Islandshesteforening.   

 
Stk. 2  De klageberettigede efter stk. 1 ovenfor er forpligtet til at lade sig indklage for Klage og 

Ordensudvalget i sager, der er omfattet af § 3 (Klage og Ordensudvalgets opgaver), og til 

at anerkende Klage og Ordensudvalgets kompetence og afgørelser inden for dette 
reglement.   

 
§ 5  INDBRINGELSE AF SAGER 

Stk. 1  En sag skal indbringes for Klage og Ordensudvalget inden 4 uger efter, at forholdet er 

begået eller afgørelse er truffet i en tidligere instans, som har behandlet sagen.  Klage og 
Ordensudvalget kan ekstraordinært optage en sag til behandling, selv om 4 ugers fristen 

ikke er overholdt, hvis der foreligger særlige forhold, som i den konkrete sag gør det 
rimeligt, at fristen ikke er overholdt.  Klage og Ordensudvalget skal ved sin afgørelse 

herom afveje klagerens interesse i sagens behandling over for indklagedes interesse i 
den retsbeskyttelse, som klagefristen tilsigter.   
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Stk. 2  En sag skal indbringes skriftligt for Klage og Ordensudvalget, og klagen med tilhørende 
dokumentation skal fremsendes til DI’s sekretariat.   

 

§ 6  OPLYSNING AF SAGER 
Stk. 1  Klage og Ordensudvalget kan under en sags behandling indhente alle de oplysninger, det 

finder fornødent, og parterne og personlige medlemmer af Dansk Islandshesteforening, 
bestyrelsen i en lokalklub, medlemmer af lokalklubberne, bestyrelsen i Dansk 

Islandshesteforening, dommere og instruktører, der udfører opgaver under Dansk 
Islandshesteforening er forpligtet til at besvare Klage og Ordensudvalgets forespørgsler i 

så henseende inden for de frister, som Ordensudvalget måtte fastsætte.  

 
Stk. 2  Hver af parterne skal have kopi af alt skriftligt materiale, som indgår i sagsbehandlingen, 

og skal altid have lejlighed til at udtale sig.   
 

Stk. 3  På begæring af en af parterne og efter Klage og Ordensudvalgets egen beslutning skal 

der i en sag finde mundtlig forhandling sted i Klage og Ordensudvalget.   
 

§ 7  OFFENTLIGHED 
Stk. 1  Klage og Ordensudvalgets møder er offentlige, med mindre Klage og Ordensudvalget selv 

eller på begæring af en af parterne måtte beslutte, at mødet skal foregå for lukkede 
døre.  

 

Stk. 2  Såfremt behandlingen foregår for åbne døre, kan Klage og Ordensudvalget træffe 
beslutning om referatforbud og navneforbud.   

 
Stk. 3  Klage og Ordensudvalgets afgørelser kan offentliggøres efter Klage og Ordensudvalgets 

nærmere bestemmelse.  Klage og Ordensudvalget kan bestemme at offentliggørelse skal 

ske i hel eller delvis anonymiseret form.   
 

§ 8  MÆGLING 
  Klage og Ordensudvalget kan, såfremt sagen efter sin karakter egner sig dertil, indlede 

sin behandling af sagen med at søge at mægle mellem parterne (mediation). 

 
§ 9  SANKTIONER 

Stk. 1  Klage og Ordensudvalget kan tildele lokalklubber, medlemmer af Dansk 
Islandshesteforening eller af lokalklubber eller andre parter i en sag, der afgøres af 

Ordensudvalget, advarsler, irettesættelser, træffe beslutning om deres midlertidige eller 
permanente udelukkelse fra deltagelse i enkelte eller alle konkurrencer eller aktiviteter 

under Dansk Islandshesteforening, samt udelukke lokalklubber og personlige medlemmer 

fra Dansk Islandshesteforening.   
 

Stk. 2  Klage og Ordensudvalget kan træffe beslutning om en berørt islandshests midlertidige 
eller permanente udelukkelse fra deltagelse i enkelte eller alle konkurrencer eller 

aktiviteter under Dansk Islandshesteforening.   

 
Stk. 3  Klage og Ordensudvalget kan ligeledes, når en sag er rejst, træffe midlertidig 

bestemmelse om udelukkelse eller suspension, indtil endelig afgørelse er truffet.   
 

§ 10  ANKEMULIGHED 
Stk. 1  En afgørelse, der er truffet af Klage og Ordensudvalget, kan indbringes for Danmarks 

Idrætsforbunds appeludvalg inden 4 uger efter, at parten har modtaget Klage og 

Ordensudvalgets afgørelse.  Adgangen til at anke en afgørelse til Danmarks 
Idrætsforbunds appeludvalg gælder dog ikke en afgørelse om avlsmæssige spørgsmål, 

hvor en afgørelse, der er truffet af Klage og Ordensudvalget, skal anses som endelig. 
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Stk. 2  Klage og Ordensudvalget skal i forbindelse med sin afgørelse gøre parterne bekendt med 
den i stk. 1 nævnte ankemulighed.   

 

Stk. 3  Anke af en afgørelse til Danmarks Idrætsforbunds appeludvalg har normalt ikke 
opsættende virkning.  Klage og Ordensudvalget kan dog beslutte, at en anke skal have 

opsættende virkning, hvis Klage og Ordensudvalget finder, at særlige omstændigheder 
foreligger.   

 
§ 11  ÆNDRINGER 

  Ændring af dette reglement kan på forslag fra bestyrelsen i Dansk Islandshesteforening 

vedtages af generalforsamlingen, efter at bestyrelsens forslag har været forelagt 
Danmarks Idrætsforbund, hvis bemærkninger til forslaget ligeledes skal forelægges 

generalforsamlingen.   
 

§ 12  IKRAFTTRÆDELSES- OG OVERGANGSBESTEMMELSER   

  Reglementet vedtaget på generalforsamlingen den 21. november 2015 træder i kraft 
straks efter generalforsamlingens afslutning.  

 
 

Vedtaget på generalforsamling i Dansk Islandshesteforening den 21. november 2015.   
 

 


