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Vejledning vedr. behandling af sager i  
DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG 
Formålet med denne vejledning er at give en fremstilling af, hvorledes en sag behandles i 
Dansk Sejlunions Ordensudvalg, således at parterne kender sagsgang og procedure samt kan 
vide, hvorledes man skal forberede sig. 

 

Regelgrundlaget 

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter § 14 (Bilag 1) samt Til-
læg I (bilag 2). 

Ordensudvalgets sagsbehandling bygger derudover på en praksis, som i væsentlig grad er på-
virket af den måde sager i det danske retssystem behandles på. 

 

Hvilke sager? 

Af Dansk Sejlunions vedtægter § 14 fremgår at udvalget kan tage sig af følgende: 

• Behandler og afgør alle sager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller administration af 
Dansk Sejlunions eller klubbernes vedtægter, regler, reglementer, bestemmelser m.v. om 
usportslig eller usømmelig adfærd, med undtagelse af sådanne tilfælde, som afgøres under 
Dansk Sejlunions udøvelse af Den Nationale Myndighed (appeller/sager vedr. kapsejlads-
regler behandles af Dansk Sejlunions Appel- og Regeludvalg).  

• Endvidere kan udvalget virke som voldgiftsret i stridigheder mellem foreninger og/eller per-
soner under Dansk Sejlunion, når de stridende parter er enige om at begære dette. 

Sager kan således være tvister mellem klub og Dansk Sejlunion, klubber, klub og medlem, 
medlem og bestyrelse, medlemmer m.v. Klub som begreb dækker her også bestyrelser, ud-
valg, klasseorganisationer o.lign. 

Udvalget kan i øvrigt afvise behandling af en sag, der efter sejlunionens regler forudsættes en-
deligt afgjort i en anden instans, eller som bør afgøres uden for Ordensudvalget 

Ethvert DS-klubmedlem, klub eller organisation under Dansk Sejlunion er således berettiget til 
at indbringe sager, der er omfattet af Dansk Sejlunions vedtægter § 14, for Ordensudvalget. 

 

Mundtlig eller skriftlig behandling 

Enhver henvendelse til Ordensudvalget skal fremsendes til Dansk Sejlunions sekretariat. Kund-
gørelse af en afgørelse sker på samme måde, som tidligere korrespondance under sagens for-
løb. 

Normalt vil udvalget som udgangspunkt udbede sig to redegørelser – én fra hver af sagens 
parter. 

Hver af parterne skal have adgang til at forsvare sig og kan anmode om, at parterne får lejlig-
hed til mundtligt at fremsætte og begrunde deres sag over for udvalget. 

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

I øvrigt henvises til Tillæg I Reglement for Ordensudvalget (bilag 2). 

 

Sagens parter 

Det er som hovedregel en betingelse for at optræde som part i sagen, at man er en af de di-
rekte involverede parter i den episode/sag, som ligger til grund for klagen; det vil sige har en 
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"væsentlig interesse" i denne. Der kan forekomme sager, hvor episoden/sagen har væsentlig 
interesse for nogen, som ikke var direkte involveret i episoden/sagen. Ordensudvalget afgør, 
om betingelsen ”væsentlig interesse” er opfyldt. 

Parterne har ret til at lade sig repræsentere af en bisidder, som kan være en advokat eller en 
anden sagkyndig. Udvalget bestræber sig for at behandle sagen således, at advokatbistand 
ikke er nødvendig. 

Sagens parter afholder under alle omstændigheder selv omkostninger til evt. advokat eller 
sagkyndig uanset sagens udfald. 

 

Sagens forberedelse 

Den part, der indbringer sagen for Dansk Sejlunions Ordensudvalg, bør give en koncentreret, 
men fyldestgørende kronologisk fremstilling af sagen med henvisning til eventuelle vedtægter, 
regler, reglementer, bestemmelser eller andre relevante bilag, og i den forbindelse anføre da-
toer i relation til sagens forløb. 

Modparten gives i et svarskrift lejlighed til at anføre sine synspunkter, gerne med tydelige re-
ferencer til specifikke dele af klagen og med fremsendelse af eventuelle yderligere bilag.  

Parterne gives normalt en yderligere lejlighed til at kommentere hinandens synspunkter. 

Ethvert indlæg til Ordensudvalget skal samtidig sendes i kopi til modparten sammen med bi-
lag. 

Det tillades kun undtagelsesvis parterne at fremlægge nye bilag i et møde. Bilag som kun den 
ene part har, kan ikke indgå i sagen. 

 

Sagsbehandling i møde 

Normalt afsættes – med mindre andet er aftalt – én time per møde. Hvis parterne ikke finder 
en time tilstrækkelig, bør dette oplyses ved sagens indsendelse eller ifm. afgivne svarskrift. 
Ordensudvalgets formand afgør, om der skal sættes yderligere tid af. 

Ordensudvalgets medlemmer har læst sagens bilag inden mødet. Ved mødets begyndelse fore-
lægger klageren sagen ved at fremdrage – evt. henvise til – de steder i klagen og bilagsmate-
rialet, som vedkommende især lægger vægt på. Derefter svarer modparten og redegør på 
samme måde for sine synspunkter. 

Vidneførsel finder kun undtagelsesvis sted. Årsagen hertil er navnlig, at vidner ikke kan pålæg-
ges pligt til at tale sandt. Hvis en part imidlertid finder det nødvendigt at føre nogle vidner, bør 
dette oplyses ved sagens indsendelse, ligesom vidnernes navne bør anføres, og hvad de øn-
skes hørt om. Ordensudvalgets formand afgør på grundlag af sagens karakter, om et ønske 
om vidneførsel skal imødekommes. 

Hvis en part uden forudgående meddelelse møder med vidner, må vedkommende påregne, at 
vidneførsel bliver nægtet. 

Når sagen er forelagt, stiller Ordensudvalgets medlemmer eventuelt spørgsmål til belysning af 
sagen, hvorefter parterne får lejlighed til at fremsætte deres afsluttende bemærkninger. 

Når parterne har forladt mødet, voterer udvalgets medlemmer. Afgørelsen vil sædvanligvis fo-
religge hos parterne efter cirka 3-4 uger. 

Ordensudvalgets kendelse kan inden 4 uger fra bekendtgørelse indankes for Danmarks Idræts-
forbunds Appeludvalg. Anke til Appeludvalget har normalt ikke opsættende virkning. Ordens-
udvalget kan beslutte, at en sags anke til Danmarks Idrætsforbund har opsættende virkning. 
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Ordensudvalgets medlemmer: 

• Torben Bondrop, formand 
• Peer S. Jørgensen 
• Holger Fabian-Jessing 
• Carl Gerstrøm 
• Christian Monberg 
• Niels Lindeborg Johansen 

 

Alle henvendelser stiles til: 

Dansk Sejlunion 
Ordensudvalget 
e-mail: ds@sejlsport.dk 
 

 

Spørgsmål kan rettes til: 

Christian Lerche, direktør, tlf. 88 20 70 01 eller e-mail: christian@sejlsport.dk 

 

15. november 2022 

Dansk Sejlunions Ordensudvalg 
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BILAG 1 - DANSK SEJLUNION - ORDENSUDVALGET 

 
Uddrag af Dansk Sejlunions vedtægter vedr. Ordensudvalget 

 

§ 14 ORDENSUDVALGET 

Ordensudvalget behandler og afgør alle sager, der vedrører forståelse, efterle-
velse eller administration af Dansk Sejlunions eller klubbernes vedtægter, reg-
ler, reglementer, bestemmelser m.v., om usportslig eller usømmelig adfærd, 
med undtagelse af sådanne tilfælde, som afgøres under Dansk Sejlunions udø-
velse af Den Nationale Myndighed – jf. § 15 Appel- og Regeludvalget.  

Endvidere kan udvalget virke som voldgiftsret i stridigheder mellem foreninger 
og/eller personer under Dansk Sejlunion, når de stridende parter er enige om 
at begære dette.  

Nærmere bestemmelser om udvalgets arbejde er fastsat i Tillæg I. 

Ordensudvalget består af minimum 5 medlemmer, hvoraf mindst 2 medlem-
mer, herunder formanden, skal have en juridisk uddannelse. Medlemmerne må 
ikke samtidig være medlem af andre vedtægtsbestemte organer under Dansk 
Sejlunion, eller indgå i ledelsen af klubber eller associerede organisationer, eller 
være ansat i samme.  

Ordensudvalgets medlemmer samt suppleanter vælges på Generalforsamlingen 
for 2 år ad gangen og kan genvælges. I lige år vælges minimum 2 medlemmer 
og én suppleant. I ulige år vælges minimum tre medlemmer og én suppleant.  

Udvalget konstituerer sig selv. 
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TILLÆG I: 

 

REGLEMENT FOR ORDENSUDVALGET: 

1. En klub, ethvert medlem af en klub, en klasseorganisation eller associerede orga-
nisationer er berettiget til at indbringe sager, der er omfattet af § 14, 1. og 2. af-
snit. Endvidere er unionens bestyrelse og Appel- og Regeludvalget berettiget til at 
indbringe sager for udvalget.  

2. Udvalget kan afvise behandling af en sag, der er endeligt afgjort af en anden in-
stans, eller som bør afgøres udenfor Ordensudvalget.  

3. Udvalget kan tildele klubber, klubmedlemmer, klasseorganisationer, associerede 
organisationer eller personer under Dansk Sejlunion irettesættelser eller advars-
ler, midlertidige eller endelig udelukkelse fra enkelte eller alle kapsejladser, og/el-
ler andre aktiviteter arrangeret af en klub, klasseorganisation, associerede organi-
sationer eller Dansk Sejlunion. 

4. Udvalget kan træffe midlertidig bestemmelse om udelukkelse, indtil endelig afgø-
relse af sagen er truffet. De af udvalget besluttede udelukkelser kan efter anmod-
ning hæves af udvalget, når dette finder tilstrækkelig anledning hertil. Udvalget 
kan på begæring tillægge en klage opsættende virkning. 

5. Indbringelse for udvalget skal ske inden 6 måneder efter forholdet er begået, eller 
parten er blevet bekendt med den afgørelse, der klages over. Udvalget kan tillade 
en klage, der er indgivet efter fristens udløb, såfremt klageren sandsynliggør, at 
klagen først efter udløbet af klagefristen er blevet bekendt med den omstændig-
hed, som klagen støttes på, eller at overskridelse af klagefristen i øvrigt skyldes 
grunde, som ikke kan tilregnes den pågældende. 

6. Udvalgets kendelse kan inden 4 uger fra bekendtgørelsen indbringes for DIFs Ap-
peludvalg (Appeludvalget). Anke til Appeludvalget har normalt ikke opsættende 
virkning. Ordensudvalget kan beslutte, at en sags anke til DIF har opsættende 
virkning. 

7. Enhver henvendelse til Ordensudvalget skal tilstilles dette pr. e-mail til Dansk 
Sejlunions sekretariat, gennem hvilket også alle udvalgets afgørelser tilbagesen-
des. Meddelelse om en sags endelige afgørelse sker pr e-mail. Medmindre tungt-
vejende grunde taler for det modsatte, offentliggøres en summarisk og anonymi-
seret redegørelse om udvalgets sager på hjemmesiden.  

8. Udvalget er kun beslutningsdygtigt, når der er mindst 3 medlemmer til stede, 
heraf mindst 1 med juridisk uddannelse. 

9. Udvalgets møder er offentlige, med mindre udvalget selv eller efter begæring fra 
en af parterne måtte beslutte, at mødet skal foregå for lukkede døre. 

10. Såfremt behandlingen foregår for åbne døre, kan udvalget træffe beslutning om 
referatforbud og/eller navneforbud. 

11. Udvalget kan når som helst under sin behandling af en sag søge at mægle forlig 
mellem parterne. Udvalget kan endvidere henvise sagen til mediation. 

12. Udvalget kan under en sags behandling indhente alle oplysninger, det finder for-
nødent, og såvel klubber, ethvert medlem af en klub, en klasseorganisation og 
associerede organisationer eller personer under Dansk Sejlunion skal besvare ud-
valgets forespørgsler i så henseende inden den frist, udvalget måtte sætte. 
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13. Hver af parterne skal have adgang til skriftligt at forklare sig og kan forlange, at 
der tillige gives parterne lejlighed til overfor udvalget mundtligt at fremsætte og 
begrunde deres påstande. Udvalget kan dog, når en sag findes egnet hertil, uan-
set parternes ønske, bestemme at sagen alene behandles skriftligt. Hvis en part 
undlader at besvare udvalgets henvendelse, træffer udvalget afgørelsen på det 
foreliggende grundlag. 

14. Foruden det i pkt. 13 nævnte tilfælde skal der finde mundtlig forhandling sted, 
når formanden eller to medlemmer ønsker det. 

15. Ingen kan deltage i behandlingen af en sag, når vedkommende selv er part i sa-
gen eller interesseret i dens udfald, eller hvis der foreligger omstændigheder, som 
er egnede til at vække tvivl om vedkommendes fuldstændige upartiskhed. 

16. Medlemmerne af Ordensudvalget har ret til at være til stede og har taleret ved 
Dansk Sejlunions Generalforsamling. 
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