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VEDTAGET FØRSTE GANG 21. MAJ 1978 SENEST REVIDERET JUNI 2007 angår UNIONEN 

 

1 

AMATØRBESTEMMELSER FOR DJU 

 

Efterfølgende vilkår skal være opfyldt, for at DJU kan anerkende, at en person har status 

som amatør. 

Når undtaget stk. 3, skal vilkårene være opfyldt i relation til samtlige de af DJU anerkendte idræts-

discipliner. 
   

1.1  Sportsudøveren må ikke ud over dækning af dokumenterede udgifter til rejse, ophold eller 

fortæring modtage betaling for at deltage i kampe eller træning pr. år, der overstiger et beløb 

svarende til højeste dagpengeydelse for et år. 
   

1.2  En træner, leder, dommer eller tilsvarende, der medvirker ved et af DJU arrangeret kursus,  

stævne eller anden aktivitet kan herfor modtage et i cirkulæret for rejsegodtgørelser og diæ-

ter fastsat honorar uden at miste sin amatørstatus. Honorarets størrelse fastsættes ud fra 

sammenlignelige honorarer fastsat af DIF. 

Udover honoraret, men ikke for samme arrangement, kan tilkendes erstatning for dokumen-

teret tabt arbejdsfortjeneste. Der kan desuden tilkendes dækning af udgifter til rejse, ophold 

og fortæring efter regler og satser i cirkulære for rejsegodtgørelser og diæter. 
   

1.3  Når Hovedbestyrelsen godkender det, kan en person, som er udtaget til at repræsentere DJU, 

tilkendes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste uden derfor at miste sin amatørstatus.  

Erstatningen kan aldrig tilkendes med højere beløb end satsen pr. dag for højeste dagpenge-

ydelse. 
   

2.1  En person, der modtager honorar i eller på anden måde har økonomiske interesser i en klub, 

kan kun med Hovedbestyrelsens samtykke være medlem af samme klubs bestyrelse eller 

DJU’s ledende organer.  

Ved DJU's ledende organer forstås Daglig Ledelse, Hovedbestyrelse, unionens stående ud-

valg og sektionsbestyrelser, hvorimod almindelige udvalgsposter ikke omfattes af denne 

bestemmelse. 
   

3.1  En person, der har mistet sine amatørrettigheder ved at overtræde forannævnte vilkår, kan 

kun genvinde sin amatørstatus efter samtykke fra DJU's Hovedbestyrelse. 
   

3.2  Genindtræden i amatørrettighederne kan tidligst ske 30 dage efter, at vilkårene igen er op-

fyldt. 
   

3.3  Samme person kan kun meddeles samtykke til at genindtræde i sine amatørrettigheder tre 

gange. Overtrædes vilkårene for fjerde gang, kan den pågældende ikke igen opnå amatørsta-

tus. 
   

4.1  Påtaleret over for nærværende bestemmelser har DJU's Amatør- og Ordensudvalg samt Ho-

vedbestyrelsen. 
   

4.2  Satserne i ”Vedtægter for diæter og rejsegodtgørelser inden for DJU” fastsættes af Hovedbe-

styrelsen for et år ad gangen. 

 


