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§ 1 Dartregler 
 

Følgende spilleregler er gældende i alle turneringer og stævner underlagt DAI Region 

Nordjylland. Dispensation fra disse kan kun gives af DAI Region Nordjylland´s 

dartudvalg. 

 

§ 2 Generelle regler 
 

Spillerne kan medbringe deres egne darts. Højest tilladte længde er 305 m.m. og højst 

tilladte vægt er 50 g. 
 

Spillerne har ret til at bede om en kontrol af dartskivens højde over gulvet samt afstand 

fra kastelinien (the oche) til skiven. 
 

Alle spillerne eller hold skal holde sig til spillereglerne - også ved stævner med 

ekstraordinære regler, anført i programmer, eller lignende. 
 

Hvis andet ikke er givet, skal den/det vindende spiller/hold opbevare alle 

vandrepokalerne i en periode af et år, og returnere disse på forlangende af DAI Region 

Nordjylland. 

Enhver spiller eller hold, der overtræder spillereglerne, kan udsættes for diskvalifikation. 

 

I DAI´s holdturnering kan spillere der indenfor de seneste 2 år har spillet på et hold i 

DDU´s 1. division og 2. Division herre ikke deltage. Damer er fritaget fra denne regel.   
 

Fortolkninger af spillereglerne med hensyn til et dartstævne, afgøres af DAI Region 

Nordjylland´s udvalgte arrangør, hvis afgørelse er endelig bindende. 

 

§ 3 Lovligt forfald 
 

Ved lovlig forfald forstås pludselig alvorlig sygdom samt indtrufne ulykke. 

Lovligt forfald afgøres altid af kredsens dartudvalg. 

 

§ 4 Spillestedet 
 

I lokaler, hvor der afvikles kampe i DAI Region Nordjylland´s regi, skal der være en 

temperatur på minimum 18 grader Celsius. 
 

Spillestedet kan kun godkendes til afvikling af kampe i DAI Region Nordjyllands regi, 

hvis: 
 

1. der er min. 2 baner til rådighed på stedet. 
 

2. der - i hele banens bredde - er mindst 61 cm, fri plads bag kastelinien. 
 

3. skiven placeres således, at centrum er mindst 61 cm, fra banens sider. 
 

4. banen er mindst 150 cm. bred. Hvor to baner støder op til hinanden, kan det dog 

accepteres, at de to baners samlede bredde nedsættes til 272 cm. 
 

5. lofthøjden i hele banens udstrækning er mindst 210 cm. 
 

6. banen/banerne skal godkendes af udvalget eller en af udvalget udpeget person. 
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§ 5 Kastet 
 

Alle darts skal kastes med og fra hånden. 

Alle kast består af tre darts, der kastes en ad gangen, med mindre et sæt eller en kamp 

afsluttes på mindre end tre darts. 
 

 

Darts, der ikke sidder fast i skiven, eller darts, der falder ud af skiven, kan ikke kastes 

om. 

En dart er kastet, når den har forladt kastehånden og bevæger sig mere end 61 cm. i 

kastets retning. En sådan dart kan ikke kastes om. 

 

§ 6 Start og afslutning 
 

Alle sæt i alle kampe spilles uden start på double, men med afslutning på double. 

"Bull" angiver 50. Hvis man mangler 50 for at afslutte en kamp eller sæt, så tæller "Bull" 

for double 25. 
 

Bust-reglen træder i kraft, hvis en spiller scorer mere end der kræves for at afslutte. I så 

tilfælde tæller scoren ikke, og spilleren bliver stående på den scorer han/hun havde 

tilbage efter modstanderens sidste kast. 
 

"Lukket" angives af dommeren/tavleføreren og er kun gyldigt, hvis de darts der er kastet, 

bliver siddende til kasteren har trukket dem ud. 

 

§ 7 Scoring 
 

En dart kan kun score point, hvis spidsen af darten sidder i eller rører ved dartskivens 

overflade, inden for den ydre double-wire. 
 

Scoren tæller fra den side af wiren, hvor spidsen går ind og forbliver eller rører 

dartskiven. 
 

Dart skal trækkes ud af skiven af kasteren, men først efter at dommeren/tavleføreren har 

registreret scoren. 
 

En protest over en markeret score, efter at darten er trukket ud, tages ikke til følge. 
 

Alle scorer og udregninger skal checkes af dommeren/tavleføreren, og spilleren efter 

hvert kast. Scoringen skal være noteret inden næste spiller begynder sit kast. 
 

Alle anmodninger om at checke de anførte scorer og udregninger skal foretages inden 

spillerens eller holdets næste kast. 
 

Det er ikke tilladt dommeren eller tavleføreren at sige, hvilken double der mangler for at 

kunne afslutte (F.eks.:" der mangler 32" - ikke "double 16"). 
 

Den resterende score skal vises på en tavle eller lignende klart og tydeligt foran spilleren 

og dommeren/tavlefører. 

Den første spiller eller hold, der reducerer scoren til 0 (nul) med sidste tællende dart i et 

doublefelt har vundet sættet eller kampen. 

Dommere/tavlefører skal optræde som mægler i alle tvivlsspørgsmål, der har med disse 

spilleregler at gøre, og om nødvendigt konsultere holdkaptajn og andre officials, før der 

annonceres nogen beslutning. 
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§ 8 Dartskiven. 
 

Alle dartskiver skal være Bristle-typen. (godkendt af udvalget) 
 

Alle dartskiver skal være inddelt i felter, der beskriver 1 til 20 clock mønster. 

Det indre smalle bånd er triple ringen. Rammer en dart dette felt, tæller den tre gange 

feltets værdi.  

Det ydre smalle bånd er double ringen. Rammer en dart dette felt, tæller den to gange 

feltets værdi. 

Den ydre centrering (også kaldt "Bulls ring") tæller 25. (grøn) 
 

Den indre centrering (også kaldet "Bulls eye") tæller 50 - eller double 25. (rød) 
 

Dartskiven skal anbringes således, at højden målt vinkelret på gulvet, der ligger i samme 

niveau som kastestedet, og til midten af "Bulls eye" er 173 cm. 

Tegning ligger bagerst i regelsættet! 

Dartskiven skal anbringes således, at 20-feltet er sort og er øverst på skiven. 

 

§ 9 Standard dimensioner på dartskiver 
 

Double og tribleringens indvendige mål       8,0 m.m. 

Bull-ringens indvendige diameter      12,7 m.m. 

Ringen omkring Bull, indvendige diameter     31,0 m.m. 

Udvendigt mål fra doubleringen til centrum af Bull  117,0 m.m. 

Udvendigt mål fra doublering til doubleringen   342,0 m.m. 

Wirens diameter      1,8 m.m. 

 

§ 10 Belysning. 
 

I alle turneringer skal dartskiven være belyst med en passende anbragt spotlight (min 100 

watt). 
 

Dartskiver, der bliver brugt til finaler, skal være belyst med minimum 2 x 100 watt. 
 

Alt lys skal være anbragt, så det ikke er til gene for spilleren, når denne står ved 

kastelinien. 
 

I finaler kan det generelle lys suppleres med ekstra spotlights o.l., men det er nødvendigt 

at tage specielle hensyn til, at der ikke kommer skygger på dartskiven under spillet. 

 

§ 11 Kastestedet. 
 

Det hævede kastested (the oche) skal være mindst 3,8 cm højt og mindst 61 cm langt. 

Det anbringes således, at der er 237 cm fra bagkanten af kastestedet til den linie der fra 

forsiden af dartskiven projekteres vinkelret ned på gulvet. Det diagonale mål fra 

bagkanten af kastestedet til centrum af Bull skal være 293 cm. 
 

Under spillet må ingen overtræde kastestedet, ej heller må spilleren, der kaster en dart, 

have fødderne i nogen anden position end bag kastestedet. 
 

En spiller, der ønsker at kaste sine darts fra den ene eller den anden side af kastestedet, 

må anbringe sine fødder bag en imaginær forlængelse af kastestedet. 

Enhver dart, der er kastet samtidig med at kastestedet eller dennes imaginære 

forlængelse overtrædes, tæller ikke som scoring. Se tegning bagerst i regelsættet. 
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§ 12 Spillet. 
 

I alle spilleformer begyndes med 501, med mindre andet tydeligt er blevet annonceret. 
 

Under normale regionsturneringskampe spilles der i A og B-rækken 4 singler - 2 doubler 

og 4 singler. I de øvrige rækker spilles der 4 singler og 2 doubler, ifølge turnerings-

planer/-sedler, som tilsendes kontaktpersonen.  
 

Dartudvalget/turneringsledelsen afgør ved planlægning af turneringen, om der kan/skal 

foregå op/nedrykning. 
 

I Pokalturneringen (stævnedag) spilles der 8 singler. I tilfælde af uafgjort, vinder det 

hold med flest vundne sæt kampen. Ved lige mange vundne sæt, skal der spilles 

omkamp, 1 sæt 1001, med 4 spillere. 
 

Hver kamp spilles normalt bedst af fem sæt. Flere eller færre sæt, eller en kamp 

bestående af et antal enkeltkampe kan forekomme. Dette skal dog på forhånd annonceres 

tydeligt. 
 

I turneringskampe starter spillerne i den rækkefølge i singlekampe, der er angivet på 

kampsedlen efter lodtrækning. Efter singlekampene er spillet, kan man sammensætte 

doublepar, og derefter lodtrækning om rækkefølgen på kampsedlen. 
 

I stævner afgøres hvem der begynder ved en lodtrækning (evt. møntkast). Den der vinder 

lodtrækningen, begynder i alle ulige sæt. 
 

Hver spiller kaster tre darts. Resultatet (scoren) er den sammenlagte værdi af alle tre 

darts. Den samlede score trækkes fra på pointtavlen. 
 

Før kampen udnævnes en tavlefører. Det er tavleføreren der afgør alle tvivlsspørgsmål 

evt. ved hjælp af stævnelederen, eller i forbindelse med turneringskampe, ved hjælp af 

holdkaptajnerne. Det er enhver spillers ret, at få udskiftet en tavlefører, hvis denne ikke 

viser sig myndig nok. (i følge regler om tavlefører). 
 

Tavleføreren skal på forlangende sige scoren før den noteres på tavlen. 
 

En spiller kan straks efter en hændelse nedlægge protest mod en afgørelse. Protesten skal 

afgives til stævneledelsen/holdkaptajnerne, der skal afgøre protesten. 
 

Tavleføreren skal oplyse en spiller om (når denne retter forespørgsel om det), hvor meget 

spilleren mangler, men han må ikke oplyse om, hvordan de resterende point kan opnås. 
 

Tavleføren må ikke berøre dartene. Kasteren skal fjerne disse, når tavleføren har 

registreret scoren. 
 

En kamp eller et sæt er slut, når det antal point vedkommende spiller mangler, er opnået 

med en double som sidst tællende dart. Hvis tavleføreren i slutspillet (mellem 0 og 170 

resterende point), giver forkert oplysning om det resterende antal point, og spilleren 

kaster en dart i tillid til det opgivne tal, tæller kastet, og trækkes fra det af tavleføreren 

oplyste tal. Det samme gør sig gældende, hvis spilleren kaster i tillid til det der står på 

pointtavlen, og det senere viser sig at være forkert. 
 

Påviselige fejl under nedspillet skal dog rettes. 
 

Ingen dart må fjernes eller rettes på skiven, før den sidst tællende dart er kastet. 
 

Under spillet må ingen spiller modtage råd og vejledning fra andre. I double er det dog 

tilladt fra makkeren. 
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Ingen spiller må under kampen rette på skiven, men skal, hvis skiven hænger skævt, 

bede tavleføren rette/kontrollere skiven. 
 

Ingen spiller må ved stævner eller turneringer nyde spiritus og/eller rygelsesmidler under 

kampen. 

 

§ 13 Puljespil. 
 

Ved puljespil skal spillere/hold fra samme klub altid mødes i første kamp. 

 

Pointgivning: 

Vunden kamp  giver 2 point til vinderen 

Uafgjort kamp  giver 1 point til hvert hold 

Tabt kamp  giver 0 point 
 

Rækkefølgen afgøres på følgende måde: 

1. Indbyrdes kamp 

2. Omkamp 
 

Omkampen spilles bedst af et sæt fra 1001, og lige mange darts. 

Ved omkamp spiller følgende antal spillere: 

Senior:  4 spillere 

Ungdom: 2 spillere 
 

I doublekampe, hvor hver spiller kaster efter rotation, bestemmes kasterækkefølgen i 

henhold til rækkefølgen på holdkortet. 

 

§ 14 Stævne-og turneringsregler. 
 

Alle dartspillere er underlagt den af DAI Region Nordjylland udpegede ledelses 

afgørelse, som er endelig bindende. 
 

Enhver spiller eller hold, der findes skyldig i, med fuldt overlæg, at tabe en kamp eller et 

sæt, skal diskvalificeres fra enhver videre deltagelse i den pågældende turnering/det 

pågældende stævne. 
 

Hvis en spiller ikke er til stede ved præmieoverrækkelsen, det være sig pengepræmier 

eller andre præmier, uden forinden at have stævne-/turneringsledelsens tilladelse til 

udeblivelse, mister spilleren eller holdet retten til at modtage præmier. 
 

Enhver spiller eller hold, der ikke overholder deres forpligtelser med hensyn til at spille 

de programsatte kampe, mister retten til at modtage trofæer, pengepræmier eller andre 

præmier i den pågældende turnering/det pågældende stævne. 

Hvis der er nogen ekstra udgift forbundet med en spiller eller et holds forsømmelse, skal 

den pågældende spiller eller det pågældende hold selv afholde disse ekstra udgifter. 
 

Hvis en spiller eller et hold er indblandet i en situation, hvor dartsporten skønnes bragt i 

miskredit, skal den pågældende spiller eller det pågældende hold tildeles disciplinær-

straf, så som suspendering el.lign. 
 

§ 15 Træning. 
 

Enhver spiller tillades at kaste seks dart på kampbanen inden kampens start. 
 

Det er ikke tilladt at træne på ubeskyttede baner, efter at stævnet er startet. I stedet kan 

de opstillede træningsbaner benyttes. 
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§ 16 Kamp. 
 

Der tillades ikke andre personer på kampbanerne end dommeren, tavleføren og de 

pågældende spillere. 
 

Kun dommeren/tavleføren tillades at stå foran en spiller, der kaster sine darts. 

Sådanne officials må kun bevæge sig minimalt. 
 

En spillers modstandere skal stå mindst 61 cm bag spilleren ved kastestedet. Tilskuere 

skal opholde sig mindst 1,50 m. bag kastelinien (the oche). 
 

I "scene kampe" skal spillere eller hold spille under opsyn og ledelse af "scene officials". 

På scenen skal personer befinde sig således, at spillere, officials og i visse stævner TV 

frit kan beskue selve spillet. 
 

Under spillet skal alle spillere være stille, og kun spilleren ved kastestedet må tale til 

dommeren/tavlefører. 
 

En spiller ved kastestedet tillades at spørge dommeren/tavlefører om, hvor meget der er 

scoret, eller, hvad der mangler på ethvert tidspunkt under kastet. 
 

Enhver protest skal indgives til dommeren eller holdkaptajnen på det tidspunkt, hvor den 

hævede overtrædelse af spillereglerne finder sted, og afgørelse skal træffes på stedet. En 

senere indgivet protest vil ikke blive taget til følge. 

 

§ 17 Ulovlig udeblivelse. 
 

Hvis holdet ikke er fremmødt senest 30 minutter efter kampsedlens officielle starttids-

punkt, uden gyldig grund, regnes kampen automatisk for tabt for det pågældende hold. 

(Såvel ude som hjemmehold.) 

 

§ 18 Flytning/udsættelse. 
 

Ved flytning/udsættelse af en kamp, skal begge hold være enige om en ny dato. Dog skal 

første halv sæsons kampe være afviklet inden anden og sidste halve sæson starter op og 

disse kampe skal være afviklet inden sidste runde. Ved uenighed klubberne imellem 

fastsætter DARTUDVALGET typisk 3 kampdage onsdag-torsdag eller søndag i samme 

uge. 
 

Ved flytning/udsættelse af kampe, skal regionskontoret eller Dartudvalget kontaktes af 

det hold der ønsker flytning\udsættelse senest 48 timer før spilletidspunktet. 

 

§ 19 Bortvisning. 
 

Stævne/turneringsledelsen kan bortvise enhver spiller og leder m.m., der findes skyldig i 

brud på ovennævnte spilleregler, eller som opfordrer til brud derpå. 

 

§ 20 Tavlefører/tavlemarkør. 
 

- Må ikke være til gene for spillerne. 
 

- Skal være neutral og må kun bevæge sig minimalt. 
 

- Skal være god til regning. 
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- Skal være myndig og kende alle spilleregler. 
 

- Skal afgøre alle tvivlspørgsmål (eventuel ved hjælp fra stævne/-turneringsledelsen). 
 

- Skal kontrollere, at spilleren ikke overtræder. 
 

- Skal kontrollere, at spilleren holder inde med at kaste sine darts, hvis spilleren har 

"bustet". Hvis dette ikke sker, skal tavleføren give en henstilling til spilleren, og ved 

gentagelse eller under særlige forhold kan spilleren diskvalificeres. 
 

- Skal kontrollere, at spilleren der har kastet sine darts, henter dem, går bag kastelinien 

og stiller sig således, at han ikke er til gene for modstanderen. 
 

- Skal kontrollere, at skiven hænger korrekt. Er dette ikke tilfældet skal han rette den 

nøjagtigt. 
 

- Skal kontrollere, at der er ro ved og omkring banen. 
 

- Skal kontrollere, at ingen andre end de til kampen hørende personer befinder sig på 

banen. 

 

§ 21 Utilbørlig optræden. 
 

Kaste en dart efter man har "bustet". 
 

Forsøge at distrahere en modstander med snak, bevægelse, lyde, m.m. 
 

Forsøge på ikke at udføre sit bedste. 
 

Ikke at udøve dartsporten under hensyntagen til de gældende love og bestemmelser. 

 

§ 22 Etiske regler 
 

Det påhviler enhver deltager i DAI stævner og turnering, at overholde og påse at DAI’s 

regelsæt om etiske regler overholdes. 

 

Synlig beruset spiller vil blive bortvist fra spilleområdet. Dette vil også gøre sig 

gældende overfor personer som er synlig påvirket af andre rusmidler. 

 

Påklædning vil bestå af en godkendt kampskjorte med klubbens logo og eventuelle 

sponsorer påtrykt, efter gældende regler, mørke bukser og mørke sko. 

 

Enhver chikane af modspiller kan i yderste konsekvens medføre bortvisning, specielt 

racistiske udtalelser vil ikke blive tolereret, sådanne udtalelser vil omgående medføre 

bortvisning, uagtet om kampen er igangsat. Enhver bortvisning som følge af en racistisk 

udtalelse som medfører at den bortviste indgiver en klage, vil blive behandlet af den 

ansvarlige stævneleder og bliver afgjort på stedet, det vil ikke være muligt for at anke 

stævneledernes afgørelse. 

 

Chikane ved tilråb under spillet vil i yderste konsekvens kunne medføre bortvisning. 

Herunder også enhver tilskuer som forsøger at chikanerer en spiller. 

 

Ethvert forsøg på at distrahere en modspiller ved at gå lige tilbage fra skiven eller ved, 

bevist at sinke tilbagegangen fra skiven vil kunne medføre at sættet tabes og i yderste 

konsekvens og ved tilbagevendende forsøg på distrahering vil dette kunne medføre 

bortvisning. 
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Det er tavleføreren som er kampens dommer og dennes henvisninger skal følges. Hvis 

tavleførerens henvisninger drages i tvivl, skal stævnelederen / overdommer inddrages. 

Stævnelederens / overdommerens afgørelse er endelig. 

 

Drages stævnelederens / overdommerens afgørelse i tvivl skal der indgives en skriftlig 

klage til DAI, som vil behandle den indgivne klage indenfor en uge efter stævnet. 

 

I yderst grelle tilfælde er det overdommerens afgørelse der er gældende. 

 

§ 23 Henstilling/Advarsel/Diskvalifikation. 
 

Tavleføren kan ved utilbørlig optræden give en henstilling, eller i alvorligere tilfælde en 

advarsel. I grove eller gentagelsestilfælde diskvalifikation. 
 

Advarsel til samt diskvalifikation af en spiller, skal straks efter kampen meddeles stæv-

ne/turneringsledelsen. 

 

§ 24 Aldersgrupperinger. 
 

Man kan kun opnå tilladelse til at spille i een klub under DAI Region Nordjyllands regi 

ad gangen. 

Spilletilladelse gives til to spillegrupper, nemlig: 
 

Junior:  Skal være fyldt 10 år på spilledagen, og må ikke være fyldt  

  16 år på spilledagen. 

Senior:  Skal være fyldt 16 år på spilledagen 

Old boys/girls Skal være fyldt 35 år på spilledagen 

En spiller må kun deltage i een række. 
 

En Oldboys/Girlsspiller må vælge om de vil spille i Old-Boys/Girlsrækkerne eller 

seniorrækkerne. 

 

§ 25 Dispensationer. 
 

Dispensationer kan gives ved specielle lejligheder, men kun af udvalg/tur-

neringsleder/stævneledelse. Men stadig skal der skæves til DAI Region Nordjylland´s 

regelsæt. 

 

§ 26 Spilledragt. 
 

DAI`s officielle spilledragt fastsættes af DAI Region Nordjylland´s bestyrelse. 

Der sættes ikke specielle krav, men der påskønnes nogenlunde ens beklædning. 

Hver klub kan frit vælge spilledragt. 

 

§27 Reklame. 
 

Reklamen må ikke omfatte varegrupper eller illustrationer, som kan virke stødende, og 

teksten må ikke indeholde opfordringsord. 
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§ 28 Ordensregler. 
 

Klubber og spillerne må ikke udvise udsømmelig optræden, der er egnet til at bringe 

dartsporten i miskredit, herunder usportslig, støjende og/eller provokerende adfærd ved 

stævner og turneringer. 
 

Stævne-/turneringsledelsen kan diskvalificere, bortvise eller tildele advarsler til en 

spiller, der overtræder de foregående bestemmelser. 

Stævne-/turneringledelsen skal - senest 2 dage efter - skriftligt indberette diskvali-

fikationer, bortvisninger og advarsler til DAI Region Nordjylland. (Dartudvalget). Under 

turnering er det holdkaptajnerne. 

 

§ 29 Indberetning. 
 

Indberetning om overtrædelse af nærværende amatør - og ordensreglement eller 

afgørelse om samme, skal ske til DAI Region Nordjylland, regionsledelse, eller andre 

instanser, hvis dette er angivet. 

 

§ 30 Krav til Stævnelederen. 
 

Stævnelederen skal være kompetent. 

Stævnelederen kan ikke samtidig med varetagelse af sin funktion deltage i stævnet. 

 

§ 31 Klubskifte. 
 

Klubskifte kan ikke finde sted i et påbegyndt turneringsår, perioden - oktober til maj. 

Ved klubskifte må spilleren ikke have økonomisk mellemværende med den tidligere 

klub. 

 

§ 32 Holdet. 
 

Holdet består til en turneringskamp af 4, højest 6 personer. Dette antal spillere 

indbefatter holdkaptajn. Der kan ikke udskiftes spillere i singlekampe, men kun i 

doublekamp. Der må højst være opført 10 spillere på kampsedlen igennem hele sæsonen. 
 

Som person, kan man kun figurere på ET hold i turnerings-/pokalturneringssæsonen, dog 

kan der gives dispensation i særlige tilfælde. 

 

§ 33 Bøder. 
 

For sent afbud uden lovlig forfald: kr.150,00. 
 

Udeblivelser uden afbud: kr. 300,00. 
 

Ved udeblivelse til turneringskamp uden afbud, kan man ikke vinde præmier, rykke op i 

en højere række samt deltage i mesterskaber. 

Trukket hold fra turneringen: kr. 300,00 + mistet startgebyret. 
 

Benyttelse af ulovlig spiller: kr. 500,00 samt fratagelse af vundne point, hvor ulovlig 

spiller er benyttet. 
 

Ved tvivlsspørgsmål vedr. ovennævnte afgøres af DAI Region Nordjyllands dartudvalg. 
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§ 34 Dispensationer. 
 

Anmodning om dispensation vedrørende flytning af spiller internt i klubregi mellem 

hold, skal behandles af dartudvalget senest 10 dage efter ansøgningen. 

Givet dispensation skal sendes til alle klubber i turneringen. 

 

§ 35 Protester 
En protest kan nedlæggelse i relation til eventuelle uoverensstemmelser mellem holdene 

angående reglernes fortolkning, benyttelse af ulovlige spillere og lignende. Der skal 

straks nedlægges protest og denne skal påføres kampsedlen med underskrift af 

holdlederen. Kampen gennemføres herefter som normalt. 

 

Herefter skal foreningen senest to dage efter kampen indsende en skriftlig protest, brev 

eller mail, til dartudvalget (formanden) vedlagt et protestgebyr kr. 300,-, som depositum 

for at sagen kan blive behandlet. Såfremt en protest tages til følge tilbagebetales 

depositum.  

 

Dartudvalget indhenter om nødvendigt en skriftlig forklaring fra den anden part og skal 

behandle/afgøre sagen hurtigst muligt og senest indenfor 7 dage. Afgørelsen meddeles 

begge parter skriftligt.   

 

ANKEMULIGHED 

Hvis dartudvalget erklærer sig inhabilt i behandling af klagen overtager regionsledelsen 

afgørelsen.   

 

En afgørelse i dartudvalget kan desuden ankes til kredsledelsen indenfor 7 dage fra dart-

udvalgets kendelse. Her vedlægges et ankegebyr kr. 300,-, som betingelse for at sagen 

kan blive behandlet. Dette beløb tilbagebetales ikke uanset afgørelsen i regionsledelsen.  

 

Regionsledelsen kan indkalde sagens parter til en mundtlig undersøgelse/mægling, 

såfremt sagen efter sin karakter egner sig hertil.  

Behandlingstid er også i regionsledelsen max. 7 dage. Afgørelsen meddeles begge parter 

skriftligt. 

 

Ovennævnte vedtaget på Dartidrætsmøde den 29-08-2019   
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   Plan over spillested 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OCHE, MINDST 3,8 CM HØJ. 
 


