
 
KENDELSE 

Afsagt den 3. oktober 2014 

af 

DMU’s Disciplinærnævn 

i sagen 

Klage over udelukkelse af Jakob Kjær Nielsen fra heat 2 ved DM-B MX-1 i Svebølle d. 7. september 2014,  

sagsnr. 09-14 

 

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 

Søndag den 7. september 2014 blev DM-B afd. 4 kørt hos Svebølle Motocross Klub. 

Under andet heat opstår der en episode mellem nr. 173 Jakob Kjær Nielsen og nr. 58 Lucas Ankjær.  

Lucas styrter og udgår af heatet. Jakob kører videre og vinder heatet. 

Efterfølgende bliver Jakob udelukket af dommeren for at overtræde § 3.4 i Motocross-reglementet, der har 

bl.a. følgende ordlyd: 

”En kører kan udelukkes fra et, eller flere heats eller resten af stævnet, hvis vedkommende anses for 

uegnet, eller hvis vedkommende har gjort sig skyldig i utilstedelig optræden, eller i en usportslig handling”.  

PÅSTAND FRA JAKOB KJÆR NIELSEN 

Jakob Kjær Nielsen har via Morten Juel Rasmussen i sin klage redegjort for følgende påstande og 

bemærkninger: 

At Jakob ikke har overtrådt § 3.4 i MX reglementet. 

At Jakob ikke har overtrådt § 3.5 i MX reglementet. 

At der var tale om et hændeligt uheld. 

At flere vidner bekræfter, at der var tale om et hændeligt uheld. 6 vidneudsagn er vedlagt klagen. 

REDEGØRELSE FRA DOMMER OG STÆVNELEDER 

Dommer og stævneleder har for at redegøre for udelukkelsen og har følgende bemærkninger: 

At afgørelsen er truffet ud fra oplysninger fra officials på banen, da hverken dommer eller stævneleder selv 

så hvad der skete.  

At dommeren og stævneleder fastholder udelukkelsen af Jakob for at overtræde § 3.4 i MX-reglementet. 

 

At Jakob ikke har overtrådt § 3.5 i MX reglementet, som Jakob først var blevet informeret om og at dette 



 
også blev meddelt Jakob på dagen. 

 

DISCIPLINÆRNÆVNETS BEMÆRKNINGER (DN) 

Poul Hjorth (formand, HB), Mogens Voigt (OFT), Johnny Winther (BMX) og Jens Olaf Hersom (RR/DR) har 

deltaget i sagens behandling og votering. 

DN har interviewet officials, hvis udtalelser dommer og stævneleder lagde til grund for udelukkelsen af 

Jakob. 

DN vurderer, at forklaringerne fra officials skaber tvivl om hvad der præcist skete og DN er på den baggrund 

utrygge ved at tillægge forklaringerne for stor værdi. 

 

***** 

Disciplinærnævnet afsiger herefter følgende 

 

KENDELSE 

Disciplinærnævnet giver med stemmerne 2 mod 2 (formandens stemme afgørende) Jakob Kjær Nielsen 

medhold i klagen og omstøder afgørelsen fra dommeren. Jakob Kjær Nielsen genindsættes som vinder af 

heat 2 og den samlede stilling rettes i henhold til dette. 

Klagegebyr tilbagebetales. 

Denne kendelse kan ankes til DMU’s Ordensnævn i henhold til § 01.174.2 i alment reglement senest 28 

dage fra d.d. 

 

UDTALELSER FRA DISCIPLINÆRNÆVNETS MEDLEMMER 

Udtalelse fra 2 nævnsmedlemmer, herunder formanden 

To nævnsmedlemmer, herunder nævnsformanden, konstaterer, at dommerens afgørelse i første omgang 

medførte udelukkelse, angiveligt på grund af overtrædelse af motocrossreglementets bestemmelse 3.4 om 

usportslig handling i form af påkørslen og 3.5 om overhaling for svingende gult flag. Begge forhold byggede 

på iagttagelser fra officials. Ved den efterfølgende afgørelse frafaldt dommeren forholdet vedrørende 

overhaling for svingende gult flag på grundlag af nye oplysninger fra officials. Udelukkelse af Jacob Nielsen 

blev dog opretholdt og hvilede nu alene på usportslig handling i form af påkørslen. 

De to nævnsmedlemmer finder, at en afgørelse om usportslig handling, bør træffes på et utvivlsomt sikkert 

grundlag.  



 
Dommerens afgørelse hviler ifølge dommerrapporten på udsagn fra 4 officials, men det har efterfølgende 

vist sig, at det drejede sig om 2 officials og 2 samaritter. Ifølge oplysningerne viser det sig, at kun den ene af 

de to officials har set hændelsen. Oplysningerne fra denne official virker heller ikke sikre i forhold til, om 

der er tale om en usportslig handling. 

De modsat rettede meldinger fra officials om overhaling for gult flag viser tillige, at der skal udvises stor 

forsigtighed ved at støtte vidtrækkende afgørelser alene på udsagn fra officials.    

Under indtryk af det anførte mener de to nævnsmedlemmer ikke, at dommerens afgørelse hviler på et 

utvivlsomt sikkert grundlag. Nævnsmedlemmerne mener heller ikke, at der fra Jakob Kjær Nielsens side var 

tale om en bevidst handling.   

Disse nævnsmedlemmer stemmer for, at der gives medhold i klagen.  

Udtalelse fra 2 nævnsmedlemmer 

To nævnsmedlemmer er af den opfattelse, at dommerens afgørelse hviler på et tilstrækkelig sikkert 

grundlag og tillægger det ikke afgørende betydning, om udtalelserne stammer fra egentlige officials eller 

fra samaritter. Det bør heller ikke tillægges afgørende betydning, om der er 2 eller kun 1 official, der har set 

hændelsen. Endelig bør ændringen af oplysningerne og dermed afgørelsen om overhaling for gult flag ikke 

tillægges betydning for vurderingen af sagen. 

De to nævnsmedlemmer mener ikke, at det er afgørende, om selve den usportslige handling sker bevidst 

eller ubevidst.  

Disse nævnsmedlemmer stemmer for, at der ikke gives medhold i klagen. 

 

Brøndby, den 3. oktober 2014 

 

På Disciplinærnævnets vegne 

 

Kasper Darfelt 

 

 


