
 
KENDELSE 

Afsagt den 25. august 2014 

af 

DMU’s Disciplinærnævn 

I sagen 

Holstebro Speedway Klub (HoSK) mod Munkebo Speedway Club (MSC), sagsnr. 07-14 

 

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 

Onsdag den 6. august 2014 kørte HoSK en match mod MSC i Dansk Speedway Liga. Matchen blev kørt på 

Munkebo Speedway Center kl. 18.30. 

Kl. ca. 19.50 i pausen mellem 9. og 10. heat forsvinder strømmen til Air-Fence i sving 3 og 4. Kort efter 

forsvinder strømmen til den resterende del af centeret. 

Stillingen er på dette tidspunkt 28-26 til MSC. 

Da strømmen ikke er genetableret kl. 20.45 og beskeden er at der går ca. 30-45 min. indtil strømmen bliver 

genetableret beslutter dommer Carsten Mikkelsen i henhold til Speedway Reglementet § 2.3 punkt n at 

afbryde matchen og resultatet fastsættes til 28-26 i henhold til § 29.1. 

Turneringsadministrationen har efterfølgende justeret resultatet til 43-41 i henhold til § 29.2 punkt c. 

 

PÅSTAND FRA HOSK 

HoSK har i deres klage redegjort for følgende påstande og bemærkninger: 

At MSC bevidst har slukket for strømmen på stadion. 

At MSC bevidst forsøgte at trække tiden, ved at fremkomme med usande forklaringer, der kunne medvirke 

til, at dommeren aflyste matchen. 

At MSC ikke havde intentioner om at gennemføre matchen efter heat 9, idet MSC på dette tidspunkt førte 

med 2 point. 

At MSC har begået match fixing. 

At forklaringen på strømafbrydelsen ikke kan være rigtig. 

At det lokale Elselskab ikke har fået nogen henvendelser om en strømafbrydelse. 

 

 



 
REDEGØRELSE FRA MSC 

MSC har fået mulighed for at redegøre for situationen og havde følgende bemærkninger: 

At man indenfor 5 min. af strømafbrydelsen kontaktede en El-installatør fra Dræby EL, som allerede var til 

stede på banen, da han var gæst i VIP teltet. 

At der var en del rygter på stadion, herunder informerer en af vagterne om at det halve af Munkebo by er 

uden strøm pga. en spritbilists påkørsel at el skab i Munkebo. 

At El-installatøren kl. 20.32 meddeler at fejlen er fundet i et EL-skab uden for Speedway Centeret. 

At MSC under hele forløbet løbende har underrettet dommeren i processen med at få genetableret 

strømmen. 

At en tekniker som El-installatøren har tilkaldt kl. 20.43 meddeler at strømmen vil være tilbage i løbet af 30 

min. 

At strømmen blev genetableret kl. 21.17. 

At MSC tager kraftigt afstand fra samtlige af HoSK’s påstande. 

At MSC indrømmer at have viderebragt information, som efterfølgende har vist sig at være rygter og 

dermed ikke korrekte. 

 

DISCIPLINÆRNÆVNETS BEMÆRKNINGER (DN) 

Poul Hjorth (formand, HB), Lars-Bo Rasmussen (MX) og Johnny Winther (BMX) har deltaget i sagens 

behandling og votering. 

Dommer Carsten Mikkelsen har ageret korrekt i henhold til reglementet. 

DN har forhørt sig hos DIF om sagen faldt under DIF’s Matchfixinglovregulativ. Det gjorde den ikke!  

Det lokale Elselskab bekræfter ikke at have modtaget henvendelser fra MSC eller andre. 

Det lokale Elselskab bekræfter at have et samarbejde med Dræby-EL. 

Forklaringen til strømafbrydelsen fra Dræby-EL er plausibel. 

HoSK har fremlagt en ekspertudtalelse, som det lokale Elselskab beskriver som korrekt, men at der ikke var 

tale om en afbrudt nul-leder. 

DN konstaterer, at § 30 i Speedway Reglementet ikke er overtrådt:  

 Ved overtrædelse eller misbrug af turneringsreglementet og /eller øvrige reglementer kan TA/SK 

fratage matchpoint samt idømme bøder og andre straffe i henhold til Alment reglement 01.160 – 

01.169. 

 Som misbrug defineres ethvert forsøg på usportsligt at påvirke det retvisende resultat af en match, 

en holdstilling og/eller en kørers turneringsgennemsnit. 

 Misbruget kan fremgå af dommerrapporten eller tilgå TA/SK på anden vis. 

 TA/SK kan opkræve gebyrer til dækning af de med turneringen forbundne omkostninger. 

 Bøder og gebyrer faktureres til klubben fra DMU’s kontor. Overholdes påført eller aftalt 

betalingsfrist ikke, kan klubben yderligere pålægges rykkergebyr og/eller renter. 



 
 

DN finder det ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at MSC bevidst har slukket for strømmen eller 

forhalet genetableringen af strømmen. 

***** 

Disciplinærnævnet afsiger herefter følgende 

 

KENDELSE 

Disciplinærnævnet afviser klagen fra HoSK og stadfæster resultatet til 43-41 til MSC, da DN ikke vurderer at 

MSC har overtrådt DMU’s reglementer, specifikt § 30 i Speedway Reglementet. 

Klagegebyr tilbagebetales ikke. 

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

dage fra d.d. 

 

Brøndby, den 25. august 2014 

 

På Disciplinærnævnets vegne 

 

Kasper Darfelt 

 

 


