LOVREGULATIV VIII
OM FORBUD MOD MANIPULATION AF IDRÆTSKONKURRENCER
(MATCHFIXING) OG TILSVARENDE UETISK ADFÆRD
(matchfixinglovregulativet)

Præambel
Idrættens ånd og integritet er dybt afhængig af, at forløbet og resultatet af enhver idrætskonkurrence eller dennes
enkelte begivenheder udelukkende baserer sig på og afhænger af de involverede idrætsaktørers evner, færdigheder og
bedrifter. Enhver idrætsudøvelse skal overholde de grundlæggende værdier; etik, fair play, dygtighed, holdånd og
ærlighed, og idrætsaktøren forudsættes altid at have en interesse i at yde sit bedste.
Manipulation af idrætskonkurrencer (matchfixing) og tilsvarende uetisk adfærd omfattet af lovregulativet er
grundlæggende i modstrid med idrættens ånd og integritet.
Sådan adfærd skaber en interessekonflikt for de pågældende idrætsaktører og fjerner samtidig samfundets tillid til, at
enhver idrætskonkurrence afvikles i overensstemmelse med og baserer sig på ovennævnte værdier og forudsætninger.
Derfor er det af højeste prioritet for Danmarks Idrætsforbund og specialforbundene, at manipulation af
idrætskonkurrencer (matchfixing) og tilsvarende uetisk adfærd effektivt modvirkes, bekæmpes og sanktioneres.
Lovregulativet tjener dette formål.
De personer, der omfattes af lovregulativet, har alle ansvar for og forventes at have kendskab til, acceptere, underkaste sig
og overholde lovregulativet i enhver sammenhæng.
Personerne skal samarbejde loyalt og ærligt med de relevante kontrol-, undersøgelses- og afgørelsesorganer, herunder
Matchfixingsekretariatet og Matchfixingnævnet, i forbindelse med oplysning af sager om manipulation af
idrætskonkurrencer (matchfixing) og tilsvarende uetisk adfærd, hvori de pågældende personer forventes at være i
besiddelse af relevante oplysninger for sagen.
Det er et fælles ansvar for alle idrættens aktører, at der i idrætsverdenen skabes en holdning mod manipulation af
idrætskonkurrencer (matchfixing) og tilsvarende uetisk adfærd. Det gælder særligt for specialforbundene under
Danmarks Idrætsforbund og deres medlemsforeninger. Disse organisationer skal derfor, herunder gennem oplysning og
uddannelse, påvirke værdierne og adfærden hos enhver person, der på en hvilken som helst måde deltager i aktiviteter
under det pågældende specialforbund eller i den pågældende forening, med henblik på at skabe en holdning mod
manipulation af idrætskonkurrencer (matchfixing) og tilsvarende uetisk adfærd.

Kapitel 1. Formål
§1
Lovregulativet har til formål at beskytte idrættens ånd og integritet ved at modvirke, bekæmpe og sanktionere
manipulation af idrætskonkurrencer (matchfixing) og visse former for tilsvarende uetisk adfærd på idrættens område
under Danmarks Idrætsforbund.
Kapitel 2. Retlig status og anvendelsesområde
Retlig status
§2
Reglerne i lovregulativet er idrætsregler ligesom de regler for den pågældende idrætsdisciplin, der regulerer de
betingelser, under hvilke idrætten udøves. Idrætsudøverne og de øvrige af § 3 omfattede personer accepterer disse regler
som betingelse for enhver deltagelse i idrætten under Danmarks Idrætsforbund og er bundet heraf.
Stk. 2. Medmindre den enkelte regel bestemmer andet, gælder lovregulativet umiddelbart og direkte over for personer
omfattet af § 3.
Stk. 3. Medmindre den enkelte regel bestemmer andet, kan lovregulativet ikke fraviges ved indførelse af interne særregler
gældende for idrætsaktiviteter under et eller flere af Danmarks Idrætsforbunds medlemsorganisationer (herefter
”specialforbund”).
Den omfattede personkreds (ansvarssubjekterne)
§3
Lovregulativet gælder for Danmarks Idrætsforbund, specialforbund under Danmarks Idrætsforbund og andre fysiske eller
juridiske personer,
1)
der er medlem af eller på en hvilken som helst måde repræsenterer Danmarks Idrætsforbund, et specialforbund
under Danmarks Idrætsforbund eller en idrætsorganisation, som er medlem af et sådant specialforbund, uanset
hvor den pågældende er bosat, opholder sig eller er hjemmehørende,
2) der på en hvilken som helst måde og i enhver egenskab deltager i enhver idrætsaktivitet arrangeret, afholdt, samlet
eller autoriseret af et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund eller specialforbundets tilknyttede
medlemmer, klubber, hold, organisationer eller ligaer,
3)
der på en hvilken som helst måde og i enhver egenskab deltager i internationale idrætsaktiviteter, når adgang til
deltagelsen heri baserer sig på resultater opnået i idrætsaktiviteter omfattet af nr. 2,
4)
der helt eller delvist, direkte eller indirekte ejer en juridisk person omfattet af nr. 1-3, uanset den juridiske karakter
af dette ejerskab, eller
5) der helt eller delvist, direkte eller indirekte ejer transferrettigheder eller tilsvarende rettigheder for en eller flere
idrætsudøvere omfattet af nr. 1-3.
Stk. 2. For specialforbund under Danmarks Idrætsforbund gælder lovregulativet i enhver sammenhæng og i forbindelse
med enhver aktivitet arrangeret, afholdt, samlet eller autoriseret af specialforbundet. Specialforbundet er forpligtet til at
sikre, at dets tilknyttede medlemmer, klubber, hold, organisationer og ligaer tillige overholder reglerne i dette lovregulativ.
Kapitel 3. Definitioner
§4
I lovregulativet forstås ved:
1) Manipulation af idrætskonkurrencer (matchfixing):
Handlinger, som medfører en uregelmæssig ændring eller påvirkning af forløbet eller resultatet af en
idrætskonkurrence eller dennes enkelte begivenheder for at opnå en fordel eller gevinst for en selv eller andre
og fjerne hele eller dele af den usikkerhed, der normalt er forbundet med forløbet og udfaldet af
idrætskonkurrencer. Sådanne handlinger kan bestå i

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

forsætlig manipulation af resultatet af en idrætskonkurrence eller dennes enkelte begivenheder,
forsætlig underpræstation,
forsætligt nederlag i en idrætskonkurrence eller dennes enkelte begivenheder,
forsætlig fejlanvendelse af den givne idrætsdisciplins regelsæt foretaget af dommere, officials eller
andre personer eller organer, der er tillagt kompetence i så henseende,
uberettiget indgriben i, ændring af eller benyttelse af det udstyr, der benyttes i den givne idrætsdisciplin,
uberettiget indgriben i eller ændring af de fysiske rammer, hvorfra eller hvorpå idrætsdisciplinen udøves,
eller
bestikkelse af, trusler mod eller deltagelse i anden tvingende adfærd over for en person for at ændre,
sikre, fremskynde eller påvirke et bestemt resultat af en idrætskonkurrence eller dennes enkelte
begivenheder.

2)

Idrætsudøvere:
Enhver person, der deltager aktivt i idræt på nationalt eller internationalt plan.

3)

Støttepersonale:
Personer, der arbejder sammen med, behandler eller hjælper en idrætsudøver eller på anden måde har en
indflydelse på eller bistår i forbindelse med en idrætsudøvers udøvelse af den pågældende idrætsdisciplin,
herunder instruktører, trænere, managere, agenter, teammedarbejdere, officials, læger, andre medicinske
medarbejdere og forældre.

4)

Regelovertræder:
Den af § 3 omfattede person, som alene eller i fællesskab med andre har begået en overtrædelse af
lovregulativet.

5)

Indklagede:
Den formodede regelovertræder, imod hvem der er indbragt en sag for Matchfixingnævnet for overtrædelse af
lovregulativet.

6)

Spil (betting):
Enhver aktivitet, hvor der væddes om forløbet eller resultatet af en idrætskonkurrence eller dennes enkelte
begivenheder.

7)

Intern viden (insiderinformation):
Enhver oplysning om enhver idrætskonkurrence eller dennes enkelte begivenheder, som en person omfattet af §
3 er i besiddelse som følge af den pågældendes relation til den pågældende idrætskonkurrence eller de heri
deltagende idrætsudøvere mv. Sådanne oplysninger kan bestå i, men er ikke begrænset til, oplysninger om de
deltagende idrætsudøvere, konditionerne for konkurrencen, taktiske overvejelser, startopstillinger eller ethvert
andet aspekt af idrætskonkurrencen. Dog omfattes ikke oplysninger,
a)
b)
c)

som allerede er offentliggjort i overensstemmelse med reglerne for den pågældende idrætskonkurrence,
som på anden vis er offentliggjort og let tilgængelige for den interesserede heri, eller
som i øvrigt er almindeligt kendt.

Kapitel 4. Forbudsbestemmelser
Forbud mod manipulation af idrætskonkurrencer (matchfixing), hvorved der søges opnået en direkte
eller indirekte økonomisk fordel eller gevinst
§5
Enhver manipulation af idrætskonkurrencer (matchfixing), hvorved der søges opnået en direkte eller indirekte økonomisk
fordel eller gevinst, er forbudt. Det er ikke en betingelse, at den økonomiske fordel eller gevinst relaterer sig til spil
(betting) på forløbet eller resultatet af den pågældende idrætskonkurrence eller dennes enkelte begivenheder.

Stk. 2. Det er forbudt at yde bestikkelse til, fremsætte trusler mod eller deltage i anden tvingende adfærd over for en
person i forbindelse med manipulation af idrætskonkurrencer (matchfixing), uanset om der alene søges opnået en fordel
eller gevinst af rent sportslig, ikke-økonomisk karakter.
Stk. 3. I særligt grove tilfælde kan manipulation af idrætskonkurrencer (matchfixing), hvorved der alene søges opnået en
fordel eller gevinst af rent sportslig, ikke-økonomisk karakter, og hvor stk. 2 ikke finder anvendelse, påkendes og
sanktioneres som overtrædelser af forbuddet i stk. 1.
Stk. 4. Det er ikke en betingelse for at sanktionere en overtrædelse af stk. 1-3, at den formodede regelovertræder er idømt
eller må antages at kunne idømmes strafansvar ved de almindelige domstole, jf. dog § 30, stk. 2.
Stk. 5. Overtrædelse af forbuddet mod manipulation af idrætskonkurrencer (matchfixing) i stk. 1-3 kan sanktioneres efter
reglerne i kapitel 5.
Stk. 6. Reglerne i stk. 1-3 begrænser ikke specialforbundene eller deres medlemmers adgang til i deres interne regelsæt at
indføre et generelt forbud mod manipulation af idrætskonkurrencer (matchfixing) i de tilfælde, hvor der alene søges
opnået en fordel eller gevinst af rent sportslig, ikke-økonomisk karakter, og hvor stk. 2-3 ikke finder anvendelse. Tilfælde af
formodet overtrædelse af sådanne rent interne regelsæt kan ikke prøves efter reglerne i kapitel 9 og 10, og
overtrædelserne kan ikke sanktioneres efter reglerne i kapitel 5.
Stk. 7. Overtrædelse af det på Danmarks Idrætsforbunds område indførte forbud mod doping er ikke omfattet af
lovregulativet og sanktioneres alene i medfør af de til enhver tid gældende dopingregler.
Stk. 8. Forbuddet mod manipulation af idrætskonkurrencer (matchfixing) omfatter ikke adfærd, der alene bør
karakteriseres som overtrædelser af forbuddet mod forstyrrelse af den offentlige orden, herunder hooliganisme.
Misbrug af intern viden (insiderinformation)
§6
Misbrug af intern viden (insiderinformation) er forbudt og foreligger ved:
1) Brug af intern viden (insiderinformation) i forbindelse med spil (betting) på forløbet eller resultatet af en
idrætskonkurrence eller dennes enkelte begivenheder.
2)

Videregivelse af intern viden (insiderinformation), der
a)
b)

er egnet til brug i forbindelse med manipulation af idrætskonkurrencer (matchfixing) eller
sætter modtageren af den interne viden (insiderinformationen) i en position, hvor modtageren i forbindelse
med spil (betting) på en idrætskonkurrence eller dennes enkelte begivenheder opnår en uberettiget fordel
i forhold til personer, der ikke er i besiddelse af denne viden.

Stk. 2. Overtrædelse af forbuddet mod misbrug af intern viden i stk. 1 kan sanktioneres efter reglerne i kapitel 5.
Stk. 3. Reglen i stk. 1 begrænser ikke specialforbundene eller deres medlemmers adgang til at indføre mere vidtgående
regler om forbud mod misbrug af intern viden (insiderinformation). Tilfælde af formodet overtrædelse af sådanne rent
interne regelsæt kan ikke prøves efter reglerne i kapitel 9 og 10, og overtrædelserne kan ikke sanktioneres efter reglerne i
kapitel 5.
Spil på egen konkurrence
§7
Spil (betting) på forløbet eller resultatet af en idrætskonkurrence eller dennes enkelte begivenheder, hvori den
pågældende person deltager, herunder som idrætsudøver, dommer, støttepersonale eller klub, eller på anden måde kan
øve indflydelse på udfaldet af konkurrencen, er forbudt.
Stk. 2. Overtrædelse af forbuddet mod spil (betting) omfattet af stk. 1 kan sanktioneres i efter reglerne i kapitel 5.

Stk. 3. Reglen i stk. 1 begrænser ikke specialforbundene eller deres medlemmers adgang til i deres interne regelsæt at
indføre mere vidtgående regler om forbud mod spil (betting) på forløbet eller resultatet af en idrætskonkurrence eller
dennes enkelte begivenheder. Tilfælde af formodet overtrædelse af sådanne rent interne regelsæt kan ikke prøves efter
reglerne i kapitel 9 og 10, og overtrædelserne kan ikke sanktioneres efter reglerne i kapitel 5.
Modtagelse af gaver mv.
§8
Det er forbudt at modtage eller acceptere et løfte om en gave eller anden fordel, der ikke er naturligt tilknyttet den
idrætskonkurrence, hvori den pågældende person (modtageren) deltager, herunder som idrætsudøver, dommer,
støttepersonale eller klub, eller på anden måde kan øve indflydelse på udfaldet af konkurrencen.
Stk. 2. Det er forbudt at yde, love eller tilbyde en gave eller anden fordel omfattet af stk. 1.
Stk. 3. Overtrædelse af forbuddene i stk. 1 og 2 kan sanktioneres efter reglerne i kapitel 5.
Forsøg
§9
Handlinger, som sigter til at fremme eller bevirke udførelsen af en overtrædelse af reglerne i §§ 5-8, sanktioneres, når
regelovertrædelsen ikke fuldbyrdes, som forsøg og efter reglerne i kapitel 5.
§ 10
Forsøg sanktioneres ikke, når den pågældende person frivilligt afstår fra iværksættelsen eller hindrer fuldbyrdelsen.
Medvirken
§ 11
Sanktionsreglerne i kapitel 5 gælder for enhver person omfattet af § 3, der ved tilskyndelse, råd eller dåd har medvirket til
en overtrædelse af reglerne i §§ 5-8. Sanktionen kan nedsættes for den, der kun har villet yde en mindre væsentlig bistand
eller styrke et allerede fattet forsæt, samt når handlingen ikke er fuldbyrdet, eller en tilsigtet medvirken er mislykkedes.
Kapitel 5. Sanktioner
Sanktionsformerne
§ 12
Overtrædelse af reglerne i kapitel 4 kan, under de betingelser, som er fastsat i §§ 14-20, sanktioneres med:
1) Tidsbestemt eller tidsubestemt udelukkelse
2) Bøde eller anden økonomisk sanktion
3) Fratagelse af præmiepenge eller tilsvarende gaver af enhver art
4) Diskvalifikation (annullering) af opnåede resultater eller tilsvarende idrætslige, disciplinære sanktioner
Stk. 2. Der kan samtidig ikendes flere sanktioner. Sanktionerne skal stå i rimeligt forhold til overtrædelsens grovhed,
herunder hvor skadelig overtrædelsen er for idrætten (proportionalitet).
Stk. 3. En person, der er sanktioneret efter lovregulativet, skal fortsat være underlagt sanktionen uanset status på
personens eventuelle medlemskab af et nationalt specialforbund eller en national idrætsorganisation.
§ 13
Udover de i § 12 oplistede sanktioner kan et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund, der overtræder reglerne i
kapitel 4 eller ikke overholder de øvrige pligter, der følger af lovregulativet, ikendes sanktioner i overensstemmelse med
Danmarks Idrætsforbunds love.

Udelukkelse
§ 14
Overtrædelse af reglerne i kapitel 4 kan sanktioneres med udelukkelse på bestemt tid eller på ubestemt tid fra enhver
aktivitet eller bestemte aktiviteter på dele af eller på hele Danmarks Idrætsforbunds område. Udelukkelsen gælder
herudover på andre idrætsorganisationernes område i det omfang og på de betingelser, der er fastsat i en
samarbejdsaftale om gensidig anerkendelse i medfør af § 68.
Stk. 2. Ved udelukkelse efter stk. 1 på mere end fire år kan den udelukkede, når fire år af udelukkelsen er forløbet, på
begæring få sin fortsatte udelukkelse prøvet ved Matchfixingnævnet.
Stk. 3. Midlertidig udelukkelse kan ske i overensstemmelse med § 39.
§ 15
Udelukkelsesperioden træder i kraft på den dato, hvor den udelukkede person modtager kendelsen om udelukkelse, eller
på den dato, hvor udelukkelsen accepteres af den pågældende.
Stk. 2. En midlertidig udelukkelse modregnes i den samlede udelukkelsesperiode. Der foretages ikke herudover
modregning for en periode før den dato, hvorpå udelukkelsesperioden er trådt i kraft, uanset om den udelukkede person
frivilligt eller tvunget frem til denne dato ikke har fortsat den aktivitet, hvorfra den pågældende er udelukket.
§ 16
Hvis en udelukket person i udelukkelsesperioden overtræder forbuddet mod udøvelse af den aktivitet, hvorfra den
pågældende er udelukket, kan den pågældende ikendes en eller flere af de i § 12 oplistede sanktioner.
Bøde eller anden økonomisk sanktion
§ 17
Overtrædelse af reglerne i kapitel 4 begået af juridiske personer eller fysiske personer, der er fyldt 18 år på tidspunktet for
regelovertrædelsen, kan sanktioneres med bøde. Bødens størrelse fastsættes i forhold til overtrædelsens grovhed,
herunder i hvilket omfang overtrædelsen skønnes at skade idrætten. Har regelovertræderen opnået eller søgt at opnå en
økonomisk fordel eller gevinst ved overtrædelsen, kan dette medføre en forhøjelse af bøden.
Stk. 2. Overtrædelse af reglerne i kapitel 4 kan, uanset anvendelsen af stk. 1, sanktioneres med anden økonomisk sanktion,
herunder inddragelse eller tilbageholdelse af tilskud eller tilsvarende økonomisk støtte til udøvelse af den pågældende
idrætsdisciplin.
Stk. 3. Bøder og andre økonomiske sanktioner opkræves af Danmarks Idrætsforbund, der herefter viderebetaler bøden mv.
til den berettigede. Såfremt det ikke er muligt at fastslå, hvem der må anses som den berettigede, tilfalder bøden mv.
Danmarks Idrætsforbund.
§ 18
Hvis bødesanktionen mv. ikke opfyldes inden for den i kendelsen fastsatte frist, kan den pågældende person ikendes en
eller flere af de i § 12 oplistede sanktioner.
Fratagelse af pengepræmier mv.
§ 19
Ved overtrædelse af reglerne i kapitel 4 kan der ske fratagelse af pengepræmier, gaver eller andre fordele, der er
oppebåret ved deltagelse i en idrætskonkurrence med tilknytning til regelovertrædelsen.
Stk. 2. Pengepræmier mv., der fratages i medfør af stk. 1, skal tilbagebetales eller tilbageleveres til Danmarks Idrætsforbund,
der herefter viderebetaler eller videreoverdrager pengepræmien mv. til den berettigede. Hvorvidt fratagne pengepræmier
mv. skal tilfalde andre idrætsudøvere, afgøres på baggrund af de for den pågældende idrætskonkurrence gældende

regler. Såfremt det ikke er muligt at fastslå, hvem der må anses som den berettigede, tilfalder pengepræmien mv.
Danmarks Idrætsforbund.

Diskvalifikation (annullering) af opnåede resultater og tilsvarende idrætslige disciplinære sanktioner
§ 20
Overtrædelse af reglerne i kapitel 4 kan sanktioneres med diskvalifikation (annullering) af opnåede resultater og
tilsvarende idrætslige disciplinære sanktioner, der kan ikendes den pågældende person i medfør af de interne regler, der
gælder for idrætsudøvelse under det pågældende specialforbund. Eksempler på sådanne idrætslige disciplinære
sanktioner er:
1) Disciplinær nedrykning (tvangsnedrykning)
2) Licensfratagelse
3) Omkamp, nyt løb mv.
4) Overflytning af point til modstandere
Stk. 2. Udøves den pågældende idrætsdisciplin som holddisciplin, kan sanktioner omfattet af stk. 1 ikendes holdet, når
omstændighederne taler herfor. Sanktionsfastsættelsen sker i dette tilfælde uafhængigt af eventuelle sanktioner, den
enkelte regelovertræder ikendes.
Stk. 3. Når omstændighederne særligt taler derfor, og når hensynet til regelovertræderen eller det pågældende hold ikke
taler afgørende derimod, kan der ikendes idrætslige disciplinære sanktioner, som ikke opfylder betingelsen i stk. 1 om
hjemmel i specialforbundets interne regler. Det gælder dog ikke for så vidt angår sanktionsformer, der udtrykkeligt er
undtaget efter specialforbundets interne regler.
Kapitel 6. Sanktionsfastsættelse
§ 21
Forinden sagen indbringes for Matchfixingnævnet i medfør af reglerne i § 38, skal Matchfixingsekretariatet orientere det
pågældende specialforbund derom og give specialforbundet lejlighed til inden for en rimelig frist at afgive indstilling om
valg af sanktion efter reglerne i kapitel 5. Matchfixingsekretariatet er ikke forpligtet til at følge specialforbundets
indstilling.
Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis sagen indbringes mod specialforbundet som indklaget.
§ 22
Ved sanktionens fastsættelse skal der under hensyntagen til ensartethed i regelanvendelsen lægges vægt på
regelovertrædelsens grovhed og på oplysninger om regelovertræderen.
§ 23
Det skal ved sanktionens fastsættelse i almindelighed indgå som skærpende omstændighed,
1) at der foreligger et gentagelsestilfælde,
2) at regelovertræderen tidligere er ikendt sanktioner af betydning for sagen, der ikke omfattes af nr. 1,
3) at regelovertrædelsen er udført af flere i forening,
4) at regelovertrædelsen er særlig planlagt eller led i omfattende regelovertrædelse, herunder eventuel kriminalitet,
5) at regelovertræderen tilsigtede, at regelovertrædelsen skulle have betydeligt alvorligere følger, end den fik,
6) at regelovertræderen har udvist en særlig hensynsløshed,
7) at regelovertrædelsen er udført under misbrug af stilling eller særligt tillidsforhold på idrættens område under
Danmarks Idrætsforbund, eller
8) at regelovertræderen har fået en anden til at medvirke til regelovertrædelsen ved tvang, svig eller udnyttelse af
dennes unge alder eller betydelige økonomiske eller personlige vanskeligheder, manglende indsigt, letsind eller et
bestående afhængighedsforhold.

§ 24
Det er en betingelse for anvendelsen af reglen i § 23, nr. 1, om skærpet sanktion i gentagelsestilfælde, at
regelovertræderen, inden den pågældende på ny begik en regelovertrædelse, er fundet skyldig i at have overtrådt
lovregulativet eller regler, som lovregulativet træder i stedet for.
Stk. 2. For tidligere sanktioner ikendt i medfør af §§ 14-16 om udelukkelse ophører gentagelsesvirkningen, når der, førend
den nye regelovertrædelse blev begået, er forløbet 10 år efter, at den tidligere udelukkelsen er udstået, endeligt eftergivet
eller bortfaldet. For øvrige sanktioner ikendt efter reglerne i kapitel 5 regnes denne frist fra datoen for kendelsens
afsigelse eller sanktionens vedtagelse.
§ 25
Det skal ved sanktionens fastsættelse i almindelighed indgå som formildende omstændighed,
1) at regelovertrædelsen er begået som følge af tvang, svig, pression eller udnyttelse af regelovertræderens unge
alder eller betydelige økonomiske eller personlige vanskeligheder, manglende indsigt, letsind eller et bestående
afhængighedsforhold,
2) at regelovertræderen frivilligt har afværget eller søgt at afværge de skadelige konsekvenser, der udgør eller kunne
udgøre en konsekvens af regelovertrædelsen,
3) at regelovertræderen frivilligt har angivet sig selv og aflagt fuldstændig tilståelse,
4) at regelovertræderen har givet oplysninger, som er afgørende for opklaringen af regelovertrædelser begået af
andre,
5) at regelovertræderen har genoprettet eller søgt at genoprette den skade, der er forvoldt ved regelovertrædelsen,
6) at der er gået så lang tid, siden regelovertrædelsen er begået, at anvendelsen af de sædvanlige sanktioner er
unødvendig.
§ 26
En sanktion ikendt i medfør af §§ 14-18 kan nedsættes under den foreskrevne sanktionsramme, når oplysninger om
regelovertrædelsen, regelovertræderens person eller andre forhold afgørende taler herfor. Under i øvrigt formildende
omstændigheder kan sanktionen reduceres til en påtale eller bortfalde.
Kapitel 7. Underretningspligt, vidnepligt og oplysnings- og sandhedspligt
§ 27
Enhver person omfattet af § 3 er forpligtet til at underrette Matchfixingsekretariatet, hvis den pågældende får kendskab til
eller grund til at antage, at en handling, der udgør en overtrædelse af lovregulativet, er foretaget eller vil blive foretaget.
Stk. 2. En overtrædelse af stk. 1 kan efter omstændighederne, og hvor det må stå den pågældende person klart, at
handlingen er foretaget eller vil blive foretaget, medføre rejsning af sag efter lovregulativet og sanktioneres efter reglerne
i kapitel 5.
§ 28
Enhver person omfattet af § 3 er forpligtet til efter anmodning at forsyne Matchfixingsekretariatet, Matchfixingnævnet
eller DIF-idrættens Højeste Appelinstans med dokumenter og oplysninger af betydning for afgørelsen af en sag. De
pågældende personer er forpligtede til efter anmodning at fremkomme med udtalelser, deltage i undersøgelser og at give
møde for Matchfixingsekretariatet, Matchfixingnævnet eller DIF-idrættens Højeste Appelinstans for at afgive forklaring og
i enhver forbindelse at tale sandt.
Stk. 2. Forpligtelsen efter stk. 1 gælder ikke, hvis der er konkret mistanke om, at den pågældende person har begået en
overtrædelse af dansk lovgivning, der kan medføre straf, medmindre det kan udelukkes, at de oplysninger, der søges
tilvejebragt ved forklaringen eller besvarelsen af spørgsmål kan have betydning for bedømmelsen af den formodede
lovovertrædelse. Nægter en person, der er indklaget efter lovregulativet, at afgive forklaring eller besvare spørgsmål, kan
dette indgå i bevisvurderingen i hovedsagen efter almindelige retsprincipper derom.
Stk. 3. Overtrædelse af stk. 1 kan medføre rejsning af sag efter lovregulativet og sanktioneres efter reglerne i kapitel 5.
Dette gælder dog ikke ved udeblivelse med lovligt forfald eller i tilfælde, hvor undtagelsen i stk. 2 finder anvendelse.

Kapitel 8. Bevis
Bevisbyrde og beviskrav
§ 29
Det påhviler Matchfixingsekretariatet at bevise, at en overtrædelse af lovregulativet har fundet sted. Kravet til bevisets
styrke skal være større end den blotte sandsynlighedsovervægt, men det kræves ikke, at det kan bevises uden rimelig tvivl,
at en overtrædelse af lovregulativet har fundet sted.
Bevismidler
§ 30
Bevisførelsen er fri. Bevisførelse, der skønnes at være uden betydning for sagen, kan dog ikke finde sted.
Stk. 2. Faktiske omstændigheder, der er fastslået eller lagt til grund i en retsafgørelse eller en afgørelse fra et andet
kompetent, fagligt disciplinært nævn, og som ikke er genstand for en verserende anke, kan lægges til grund i sager efter
lovregulativet, medmindre den indklagede beviser, at afgørelsen er åbenbart uforenelig med grundlæggende danske
retsprincipper.
Processuel (bevismæssig) skadevirkning
§ 31
Er den indklagedes erklæringer vedrørende sagens faktiske omstændigheder uklare eller ufuldstændige, eller undlader
den indklagede at udtale sig om Matchfixingsekretariatets erklæringer om disse spørgsmål eller at efterkomme Matchfixingsekretariatets, Matchfixingnævnets eller DIF-idrættens Højeste Appelinstans´ opfordringer, kan Matchfixingnævnet og
DIF-idrættens Højeste Appelinstans tillægge dette virkning til skade for den indklagede. Det samme gælder, hvis den
indklagede, efter at have modtaget en opfordring hertil i rimelig tid forud for en mundtlig behandling af sagen på et
nævnsmøde i Matchfixingnævnet eller møde i DIF-idrættens Højeste Appelinstans, afviser at give møde, udebliver uden
lovligt forfald eller undlader at besvare spørgsmål stillet af Matchfixingsekretariatet, Matchfixingnævnet eller DIFidrættens Højeste Appelinstans, jf. dog § 28, stk. 2.
Kapitel 9. Matchfixingsekretariatet
Kompetence
§ 32
Matchfixingsekretariatet forfølger overtrædelser af lovregulativet og er enekompetent til at indbringe en sag for Matchfixingnævnet, jf. § 38, medmindre reglerne i kapitel 12 er bragt i anvendelse af det relevante specialforbund, eller andet følger
af en samarbejdsaftale omfattet af kapitel 14 om samarbejder med eksterne organisationer.
Stk. 2. Matchfixingsekretariatet træffer beslutning om henlæggelse af en sag, midlertidig udelukkelse, indbringelse af en
sag for Matchfixingnævnet og videresendelse af en sag til behandling i Danmarks Idrætsforbunds specialforbund.
Stk. 3. Matchfixingsekretariatet skal behandle sagen inden for rimelig tid.
Undersøgelse
§ 33
Når Matchfixingsekretariatet modtager en underretning efter § 27, vurderer Matchfixingsekretariatet, om der er grundlag
for at iværksætte en undersøgelse af forholdet med henblik på at indbringe sagen for Matchfixingnævnet.
Matchfixingsekretariatets undersøgelse kan foretages i samarbejde med andre, herunder specialforbund og deres
medlemmer, spilleselskaber, politi og andre offentlige myndigheder. Matchfixingsekretariatet kan antage repræsentanter
til at bistå med undersøgelsen.

Stk. 2. Undersøgelse efter stk. 1 iværksættes også, når Matchfixingsekretariatet på anden måde end ved underretning efter
§ 27 bliver gjort bekendt med oplysninger, der medfører en rimelig formodning om, at en overtrædelse af lovregulativet er
begået. Tilsvarende gælder i sager omfattet af kapitel 14 om samarbejder med eksterne organisationer.
§ 34
Matchfixingsekretariatets undersøgelse i medfør af § 33 har til formål at klarlægge, om betingelserne for at indbringe
sagen for Matchfixingnævnet og ikende sanktioner efter reglerne i kapitel 5 er til stede, og at tilvejebringe oplysninger til
brug for sagens afgørelse.
Indledende orientering
§ 35
Ved iværksættelse af undersøgelse i medfør af § 33 skal Matchfixingsekretariatet orientere den formodede
regelovertræder om undersøgelsen. Orienteringen skal i videst muligt omfang indeholde tilsvarende oplysninger som en
underretning foretaget i medfør af § 37. Matchfixingsekretariatet kan opfordre den formodede regelovertræder til at
udtale sig i sagen.
Stk. 2. En orientering efter stk. 1 kan undlades, såfremt den iværksatte undersøgelses formål ville kunne forspildes ved
orienteringen, herunder i relation til sikring af beviser.
Indsamling og behandling af personoplysninger
§ 36
Enhver person omfattet af § 3 accepterer ved sin deltagelse i idrætskonkurrencer arrangeret af en forening eller et
specialforbund under Danmarks Idrætsforbund, internationale idrætsorganisationer, samt olympiske organisationer, at
Danmarks Idrætsforbund for at sikre efterlevelsen af lovregulativet indsamler relevante oplysninger, herunder personlige
oplysninger, der måtte være omfattet af nationale og internationale regler om databeskyttelse.
Underretning og forudgående høring
§ 37
Såfremt Matchfixingsekretariatet på baggrund af undersøgelser foretaget i medfør af § 33 finder grundlag for at indbringe
sagen for Matchfixingnævnet, skal Matchfixingsekretariatet forud herfor skriftligt underrette den formodede
regelovertræder. Underretningen skal indeholde følgende punkter:
1) Den eller de faktiske overtrædelser af lovregulativet, som den pågældende formodes at have begået.
2) De faktiske omstændigheder, der begrunder formodningen.
3) De sanktioner, som kan bringes i anvendelse for den eller de pågældende regelovertrædelse.
4) Tidsfrist for den pågældendes fremsendelse af bemærkninger til den påtænkte indbringelse af sagen for
Matchfixingnævnet.
5) Den pågældendes ret til at få sagen afgjort ved en mundtlig behandling på et nævnsmøde i Matchfixingnævnet.
Stk. 2. Underretningen skal tillige anføre, at den formodede regelovertræder inden en frist på 14 dage efter modtagelsen af
underretningen skal meddele Matchfixingsekretariatet, om den pågældende ønsker at udtale sig i sagen og deltage i en
mundtlig behandling af sagen på et nævnsmøde i Matchfixingnævnet efter § 50.
Indbringelsesskrivelse og indbringelse af sagen for Matchfixingnævnet
§ 38
Finder Matchfixingsekretariat, efter at have foretaget en underretning i medfør af § 37 og taget eventuelle nye oplysninger
i sagen fra den formodede regelovertræder til overvejelse, fortsat grundlag for at indbringe sagen for Matchfixingnævnet,
udfærdiger Matchfixingsekretariatet en indbringelsesskrivelse, med hvilken sagen indbringes. Sagens forberedelse og
behandling i Matchfixingnævnet sker efter reglerne i kapitel 10.
Stk. 2. Matchfixingsekretariatet skal samtidig sende en kopi af indbringelsesskrivelsen med eventuelle bilag til den
indklagede og det pågældende specialforbund.

Midlertidig udelukkelse
§ 39
Efter indstilling fra Matchfixingsekretariatet kan Matchfixingnævnets formand eller den fungerende formand uden
forudgående høring træffe beslutning om midlertidigt at udelukke den formodede regelovertræder fra enhver aktivitet
eller bestemte aktiviteter på dele af eller på hele Danmarks Idrætsforbunds område, når formodningen findes særligt
bestyrket, og
1) der efter det om den formodede regelovertræders forhold oplyste eller karakteren af den formodede
regelovertrædelse er bestemte grunde til at frygte, at den pågældende vil begå en ny overtrædelse af
lovregulativet, eller
2) det vil være i strid med den almindelige retsopfattelse eller i øvrigt miskreditere idrætten, såfremt den pågældende
fortsat kan udøve aktivitet under Danmarks Idrætsforbund, indtil Matchfixingnævnet har truffet afgørelse i sagen.
Stk. 2. Den midlertidige udelukkelse kan højst ske for en periode af tre måneder. Såfremt Matchfixingnævnet ikke inden
udløbet af denne periode har afgjort hovedsagen, beslutter Matchfixingnævnets formand, om den midlertidige
udelukkelse skal forlænges med yderligere 1-3 måneder, eller om den midlertidige udelukkelse skal bortfalde.
Betingelserne i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 3. Meddelelse af beslutningen om midlertidig udelukkelse samt forlængelse eller bortfald heraf sker ved anbefalet brev
til den pågældende person. Beslutningen skal være begrundet og indeholde en kort vejledning om indbringelse af
beslutningen for DIF-idrættens Højeste Appelinstans efter § 40. Den pågældendes forening og det pågældende
specialforbund underrettes samtidig ved almindeligt brev eller e-mail.
Stk. 4. Den midlertidige udelukkelse træder i kraft på den dato, hvor den pågældende person har modtaget meddelelse
herom efter stk. 3.
§ 40
En beslutning om midlertidig udelukkelse kan inden 7 dage efter modtagelse af beslutningen indbringes for DIF-idrættens
Højeste Appelinstans af den midlertidigt udelukkede person.
Stk. 2. DIF-idrættens Højeste Appelinstans afgørelse træffes af formanden eller den stedfortrædende formand på det
skriftlige grundlag. Afgørelsen skal foreligge senest 4 uger efter modtagelsen af indbringelsen.
Stk. 3. Indbringelse for DIF-idrættens Højeste Appelinstans har ikke opsættende virkning, medmindre DIF’s Appelinstans
træffer beslutning herom.
Kapitel 10. Matchfixingnævnet
Kompetence
§ 41
Matchfixingnævnet har til opgave at træffe afgørelse i 1. instans i sager efter lovregulativet, medmindre reglerne i kapitel
12 er bragt i anvendelse af det pågældende specialforbund. Matchfixingnævnet kan herudover behandle sager omfattet af
kapitel 14 om samarbejder med eksterne organisationer.
Sammensætning
§ 42
Matchfixingnævnet består af en formand, to andre medlemmer (ordinære medlemmer) og en suppleant. Suppleanten
deltager på nævnets møder, såfremt formanden eller et af de ordinære medlemmer har forfald.
Stk. 2. Formanden og mindst et af de ordinære medlemmer skal have bestået juridisk kandidateksamen.
Stk. 3. Medlemmerne vælges af Danmarks Idrætsforbunds repræsentantskab for en periode af to år med mulighed for
genvalg, således at formanden og et medlem vælges i ulige år, og et medlem og suppleanten vælges i lige år. Der kan ikke

vælges medlemmer, som i funktionsperioden er enten ansatte eller varetager valgte hverv i Danmarks Idrætsforbund eller
specialforbund under Danmarks Idrætsforbund. Dette gælder dog ikke valgte hverv i tvistløsningsorganer i Danmarks
Idrætsforbund og dettes specialforbund, herunder Danmarks Idrætsforbunds Dopingnævn.
§ 43
Matchfixingnævnet fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed.
Beslutningsdygtighed
§ 44
Ved Matchfixingnævnets behandling af en sag skal efter formandens nærmere beslutning deltage mindst to medlemmer.
Herudover tiltrædes Matchfixingnævnet ved behandlingen af en sag af en repræsentant for det pågældende
specialforbund, der udpeges af specialforbundets bestyrelse fra sag til sag. Specialforbundsrepræsentanten har
stemmeret ved sagens behandling.
Stk. 2. Såfremt Matchfixingnævnets formand ikke deltager i behandlingen af sagen, udpeger nævnet en fungerende
formand blandt de medlemmer, der har bestået juridisk kandidateksamen.
§ 45
Matchfixingnævnet træffer afgørelse ved stemmeflertal.
Stk. 2. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Habilitet
§ 46
Matchfixingnævnet skal opfylde habilitetsreglerne i Danmarks Idrætsforbunds love og lovregulativer.
Sagsforberedelse
§ 47
Matchfixingnævnet fastsætter rammerne for sagens forberedelse og bestemmer, hvornår forberedelsen sluttes. Sagens
forberedelse i Matchfixingnævnet sker i øvrigt i overensstemmelse med forretningsordenen, jf. § 43.
§ 48
En sag indbringes for Matchfixingnævnet ved Matchfixingsekretariatets indlevering af indbringelsesskrivelse efter § 38.
Stk. 2. Den indklagede skal gives lejlighed til inden for en rimelig frist skriftligt at fremkomme med bemærkninger til sagen,
medmindre den pågældende har givet afkald herpå. Den indklagede skal samtidig sende en kopi af sin svarskrivelse med
eventuelle bilag til Matchfixingsekretariatet og det pågældende specialforbund.
§ 49
Den indklagede kan under sagens forberedelse lade sig repræsentere af en anden person efter eget valg og for egen
regning, jf. dog § 52. Ved en mundtlig behandling af sagen på et nævnsmøde i Matchfixingnævnet efter § 50 finder § 51
anvendelse.

Sagens behandling i Matchfixingnævnet
§ 50
Behandlingen af en sag i Matchfixingnævnet sker mundtligt på et nævnsmøde, hvis den indklagede eller
Matchfixingsekretariatet ønsker det, eller hvis Matchfixingnævnet træffer beslutning herom, jf. dog § 40, stk. 2 (midlertidig
udelukkelse). I øvrige tilfælde behandles sagen på det skriftlige grundlag.
Stk. 2. Formanden kan træffe beslutning om, at formalitetsspørgsmål behandles på det skriftlige grundlag.
Stk. 3. Nævnsmødet er offentligt, medmindre formanden træffer beslutning om dørlukning i tilfælde, hvor
omstændighederne taler derfor, herunder hensynet til sagens oplysning eller hensynet til, at en part ikke udsættes for
unødig krænkelse.
Stk. 4. Der må ikke fotograferes, filmes eller ske optagelse på lydbånd af nævnsmødet uden Matchfixingnævnets tilladelse.
§ 51
Den indklagede har mødepligt på nævnsmødet efter § 50 og kan lade sig bistå af en anden person efter eget valg og for
egen regning, jf. dog § 52. Udeblivelse uden lovligt forfald kan sanktioneres efter § 28, stk. 3, og tillægges processuel
skadevirkning efter § 31, 2. pkt.
§ 52
Matchfixingnævnet kan efter anmodning fra den indklagede beskikke en advokat.
Stk. 2. Matchfixingnævnet fastsætter vederlaget til advokaten. Udgifterne hertil afholdes af Danmarks Idrætsforbund.
Skriftlighed mv.
§ 53
Matchfixingnævnet træffer afgørelse ved kendelse.
Stk. 2. Matchfixingnævnets kendelse skal være skriftlig og angive
1) de omstændigheder, som anses for bevist og lægges til grund for kendelsen,
2) den regel, der er overtrådt,
3) den sanktion, der tildeles, og hjemlen herfor,
4) den dato, sanktionen skal træde i kraft,
5) eventuel afgørelse om sagens omkostninger, jf. § 55, og
6) en kort vejledning om appel efter reglerne i kapitel 11.
§ 54
Matchfixingnævnet skal fremme enhver sag med den hurtighed, som sagens beskaffenhed kræver og tillader.
§ 55
Matchfixingnævnet træffer afgørelse om sagens omkostninger, der kan omfatte rimelige udgifter afholdt med henblik på
sagens oplysning.
§ 56
Matchfixingnævnets kendelse kan offentliggøres. Matchfixingnævnet kan dog bestemmelse, at kendelsen alene kan
offentliggøres i anonymiseret form, når hensynet til fortrolighed taler afgørende herfor.

Kapitel 11. Appel
§ 57
Matchfixingnævnets kendelse kan indbringes for DIF’s Appelinstans af den person, der var indklaget i sagen for
Matchfixingnævnet, af Matchfixingsekretariatet og af det pågældende specialforbund, jf. dog § 40, stk. 2 (midlertidig
udelukkelse). I sager omfattet af kapitel 14 om samarbejder med eksterne organisationer kan der i den pågældende
samarbejdsaftale fastsættes appelkompetence for andre personer end de i 1. pkt. nævnte.
Stk. 2. Indbringelsen skal ske skriftligt ved en begrundet appelskrivelse, der skal være modtaget i DIF’s Appelinstans senest
4 uger efter, at Matchfixingnævnets kendelse er modtaget af appellanten.
Stk. 3. Indbringelsen har ikke opsættende virkning, medmindre DIF’s Appelinstans træffer beslutning herom.
Stk. 4. Matchfixingnævnets kendelse kan i særlige tilfælde indbringes for DIF’s Appelinstans af en person, der har væsentlig
interesse heri, selvom den pågældende ikke var part i sagen for Matchfixingnævnet. Indbringelse skal i dette tilfælde ske
inden fire uger efter datoen for afgørelsen.
§ 58
En afgørelse fra DIF’s Appelinstans kan ikke indbringes for noget andet organ inden for Danmarks Idrætsforbund.
Kapitel 12. Interne undersøgelses- og tvistløsningsorganer i specialforbundene
Internt undersøgelsesorgan
§ 59
Specialforbund under Danmarks Idrætsforbund kan ansøge Matchfixingsekretariatet om tilladelse til, at de opgaver, som i
medfør af lovregulativet varetages af Matchfixingsekretariatet, herunder i relation til undersøgelse af formodede
regelovertrædelser, i stedet varetages af et internt organ i specialforbundet.
Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 er betinget af, at det interne organ i specialforbundet som miminum og i enhver sammenhæng
overholder reglerne for Matchfixingsekretariats virke og undersøgelse i medfør af lovregulativet.
Stk. 3. Ansøgning om tilladelse efter stk. 1 skal være bilagt dokumentation for, at overholdelse af stk. 2 følger af
specialforbundets regler (vedtægter, reglementer el.lign.).
Stk. 4. Matchfixingsekretariatet kan til enhver tid tilbagetrække tilladelsen, såfremt betingelserne for den givne tilladelse
ikke er opfyldt.
§ 60
Er tilladelse efter § 59 givet, varetager det pågældende interne organ i specialforbundet Matchfixingsekretariatets
opgaver som fastsat i lovregulativet, herunder i forbindelse med udfærdigelse af indbringelsesskrivelsen og indbringelse
af sagen for Matchfixingnævnet, jf. dog §§ 61-63.
§ 61
Matchfixingsekretariatet kan beslutte at indlede sager omfattet af §§ 59-60, som det interne organ beslutter ikke at føre.
Behandlingen i Matchfixingsekretariatet af sådanne sager sker i overensstemmelse med reglerne i kapitel 9, og såfremt
Matchfixingsekretariatet finder grundlag herfor, jf. § 38, indbringes sagen for Matchfixingnævnet i overensstemmelse med
reglerne i kapitel 10, uanset om reglerne i §§ 62-64 er bragt i anvendelse.

Internt tvistløsningsorgan
§ 62
Specialforbund under Danmarks Idrætsforbund kan ansøge Matchfixingsekretariatet om tilladelse til, at sager om
overtrædelse af lovregulativet i første instans undtages Matchfixingnævnets prøvelse og i stedet prøves i et internt
tvistløsningsorgan i specialforbundet.
Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 er betinget af, at det interne tvistløsningsorgan i specialforbundet overholder reglerne for
Matchfixingnævnets virke i medfør af lovregulativet. Behandlingen af sager i det interne tvistløsningsorganer må på intet
tidspunkt ske på mindre betryggende vis, end hvis sagen blev behandlet i Matchfixingnævnet.
Stk. 3. Ansøgning om tilladelse efter stk. 1 skal være bilagt dokumentation for, at overholdelse af stk. 2 følger af
specialforbundets regler (vedtægter, reglementer el.lign.).
Stk. 4. Matchfixingsekretariatet kan til enhver tid tilbagetrække tilladelsen, såfremt betingelserne for den givne tilladelse
ikke er opfyldt.
§ 63
Er tilladelse efter § 62 givet, varetager det pågældende interne tvistløsningsorgan i specialforbundet Matchfixingnævnets
opgaver som første instans i behandling af sager efter lovregulativet.
§ 64
Afgørelser truffet af et internt tvistløsningsorgan i et specialforbund i overensstemmelse med reglerne i §§ 62-63 kan af
den af § 57, stk. 1 omfattede personkreds og af det interne undersøgelsesorgan indbringes for DIF-idrættens Højeste
Appelinstans efter reglerne i kapitel 11.
Kapitel 13. Forældelse
§ 65
En overtrædelse af forbudsbestemmelserne i kapitel 4 sanktioneres ikke, når der er indtrådt forældelse.
Stk. 2. Forældelsesfristen er 10 år og regnes fra den dag, da regelovertrædelsen er ophørt.
Stk. 3. Forældelsesfristen afbrydes, når regelovertræderen over for den relevante forening, det relevante specialforbund
eller Matchfixingsekretariatet udtrykkeligt eller ved sin handlemåde erkender regelovertrædelsen.
Stk. 4. Forældelsesfristen afbrydes, når Matchfixingsekretariatet foretager orientering i medfør af § 35 eller underretning i
medfør af § 37.
Stk. 5. Når forældelsesfristen afbrydes, løber der en ny forældelsesfrist i medfør af stk. 2, fra det i stk. 3-4 fastsatte
tidspunkt.
Kapitel 14. Samarbejdsaftaler med eksterne organisationer og gensidig anerkendelse
Udvidet kompetence for undersøgelses- og tvistløsningsorganerne
§ 66
I det omfang det følger af en samarbejdsaftale mellem Danmark Idrætsforbund og en ekstern organisation kan
Matchfixingsekretariatet, Matchfixingnævnet og DIF’s Appelinstans henholdsvis undersøge og afgøre sager under den
pågældende eksterne organisation. De nærmere betingelser og rammer herfor fastsættes i samarbejdsaftalen.
§ 67
Afgørelser truffet af Matchfixingnævnet og DIF’s Appelinstans i medfør af samarbejdsaftaler omfattet af § 66 har
gyldighed under Danmarks Idrætsforbund i det omfang, det følger af den pågældende samarbejdsaftale.

Aftaler om gensidig anerkendelse
§ 68
Afgørelser truffet af en ekstern idrætsorganisation anerkendes og fuldbyrdes på Danmarks Idrætsforbunds området i det
omfang og på de betingelser, der er fastsat i en samarbejdsaftale om gensidig anerkendelse af afgørelser mellem
Danmarks Idrætsforbund og den eksterne idrætsorganisation.
Kapitel 15. Adfærdskodeks
§ 69
Specialforbund under Danmarks Idrætsforbund skal have et adfærdskodeks (code of conduct), der medvirker til
bevarelsen af idrættens ånd og integritet og bekæmpelsen af manipulation af idrætskonkurrencer (matchfixing) og
tilsvarende uetisk adfærd, og som afspejler de særlige forhold, der gør sig gældende for den givne idrætsdisciplin under
specialforbundet.
Stk. 2. Specialforbundet kan i adfærdskodekset (code of conduct) indføre de i § 5, stk. 6, § 6, stk. 3, og § 7, stk. 3, hjemlede
supplerende, interne regler.
Kapitel 16. Ikrafttrædelse og lovregulativændringer mv.
§ 70
Ændringer af lovregulativet kan ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for ændringer af Danmarks
Idrætsforbunds lovregulativer.
§ 71
Lovregulativet træder i kraft den 4. maj 2013. Alene regelovertrædelser, der er begået eller påbegyndt fra og og med denne
dato, kan sanktioneres efter lovregulativet.
Stk. 2. Reglen i § 66, stk. 1 (code of conduct), skal være opfyldt inden den 4. maj 2014.
§ 72
Lovregulativet er underlagt dansk lovgivning.

Vedtaget af Danmarks Idrætsforbunds repræsentantskab på årsmøde den 4. maj 2013 , den 4. oktober 2014 og den 5. maj 2018.

