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§ 1: TILMELDING 
Firmaer/klubber melder hold til turneringerne, ved at udfylde og indsende den af idrætsudvalgene 

udfærdigede tilmeldingsblanket rettidig. Al tilmelding er bindende.  

§ 2: TURNERINGSPLAN 
Stk. 1 

Idrætsudvalget for hver idrætsgren udfærdiger turneringsplanen, der udsendes til kontaktpersonerne 

senest 8 dage før turneringen skal begynde. 

Stk. 2 

Der udsendes samtidig meddelelse om, hvorledes kampresultater m.m. skal indgå til 

idrætsudvalget. 

Stk. 3 

Turneringsplaner kan kun ændres af idrætsudvalget.  

§ 3: SPILLEBERETTIGEDE 
Stk. 1 

Spilleberettigede er alle, der fra det fyldte 16. år, har indløst gyldigt medlemsbevis. Minigolf og 

riffelskydning fra 7. år. Bowling fra 8. år. Dart, pistolskydning og petanque fra 10. år. Badminton 

og bueskydning fra 12. år. 

Stk. 2 

Forud for hver idrætsgren start udsendes medlemslister, som skal udfyldes og indsendes til 

kassereren sammen med betaling af medlemskontingent og aktivitetskontingent for den kommende 

sæson, senest den dato idrætsudvalget eller kassereren har givet meddelelse om. 

§ 4: SPILLERE 
Stk. 1 

Spillere, der starter turneringen for et firma/klub, kan ikke spille for andre firmaer/klubber i resten 

af turneringen, med mindre de ansættes i et firma, der selv har hold med i turneringen. eller med 

mindre de indhenter skriftlig tilladelse fra den pågældende firma/klubs kontaktperson. 

Stk. 2 

Hvis et hold trækkes i turneringen, idømmes samtlige spillere, der står på medlemslisten, 30 dages 

karantæne. En ferieperiode kan ikke opløse en karantæne. 

§ 5: AFLYSNING AF KAMPE 
Stk. 1 

Såfremt et hold, uanset årsag, ikke kan spille en planlagt kamp, skal dette meddeles modstanderens 

kontaktperson, idrætsudvalget samt dommer senest 24 timer før kampens planlagte afvikling. 

Stk. 2 

I modsat fald kan holdet idømmes en bod, der fastsættes af idrætsudvalget. 

Stk. 3 
Udeblivelse fra en kamp uden afbud iflg. ovennævnte medfører, at holdet ikke kan modtage 

pokalen som vinder af turneringen. 

§ 6: PROTESTER 
Stk. 1  
Protester mod en kamp afvikling skal indgives skriftligt til idrætsudvalget senest 3 dage efter 

kampens afvikling.  

Stk. 2  
Der indbetales sammen med protesten kr. 100,00, som tilbagebetales, hvis protesten tages til følge. 

  



 

 Side 4 

af 4 

 

Stk. 3   
Afgørelsen, meddeles de pågældende firmaer/klubbers kontaktperson. En eventuel anke over en 

afgørelse skal ske til foreningsbestyrelsen. 

FÆLLESREGLER: 
Fællesregler for samtlige idrætsgrene kan kun ændres på generalforsamlingen ved almindeligt 

stemmeflertal. Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 

TURNERINGS- OG SPILLEREGLER 
Turnerings- og spilleregler kan ændres på idrætsgrenenes årsmøder ved almindeligt stemmeflertal. 

Forslag skal være de respektive idrætsudvalgsformænd i hænde senest 8 dage før mødet jf. § 13 stk. 

4 i foreningens love. 

FORTOLKNINGER – FÆLLESREGLER: 
Al tilmelding er bindende: herved forstås, at har man tilmeldt sig som hold eller enkelt person til en 

af FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV´s turneringer, er man forpligtet til at betale aktivitetskontingent 

og medlemskontingent for de spillere der er påført medlemslisten. Dette gælder også, selv om 

holdet bliver trukket uden af have spillet i turneringen. 
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repræsentantskabsmødet den 27.11.2001 
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ordinær generalforsamling den 24. november 2003 

ordinær generalforsamling den 29. november 2004 

ordinær generalforsamling den 29. november 2006 

ekstraordinær generalforsamling den 14. august 2007 

ordinær generalforsamling den 13. marts 2012 

 

 


