
 
KENDELSE 

Afsagt den 5. september 2014 

af 

DMU’s Disciplinærnævn 

i sagen 

Klage over fratagelse af point fra Tobias Nielsen ved DM semifinale 2 i 50cc (Micro) d. 24. august 2014,  

sagsnr. 08-14 

 

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 

Søndag den 24. august 2014 blev DM semifinale 2 i 50cc (Micro) kørt hos Sportsmotorklubben Odin på 

Korsløkkebanen. 

Der blev indgivet protest imod Tobias Nielsens motorcykel, som herefter blev taget til teknisk kontrol. 

Teknisk kontrol viste, at motoren ikke overholdte § 37.2 i speedway reglementet og Tobias Nielsen blev 

derfor frataget sine point i henhold til § 37.2.8 pkt. e. 

PÅSTAND FRA TOBIAS NIELSEN 

Tobias Nielsen har via advokat Søren B. Lindegaard i sin klage redegjort for følgende påstande og 

bemærkninger: 

At udstødningen aldrig har været bearbejdet eller åbnet. 

At den anvendte karburator er original standard. 

At Tobias og hans far, Casper Nielsen, blev nægtet adgang til kontrolrummet og at dette er i strid med 

Speedway reglementets § 37.2.3 punkt g samt h. 

 

REDEGØRELSE FRA TEKNISK UDVALG/SK SPEEDWAY 

Teknisk udvalg/SK Speedway har ved Brian Berthelsen fået mulighed for at redegøre for kontrollen og har 

følgende bemærkninger: 

At Tobias og Casper Nielsen på intet tidspunkt bad om at overvære kontrollen. 

At udstødningen er svejset, holder til ”ulden” er fjernet, ”ulden” er fjernet, karburatoren er ikke en original 

karburator til en Yamaha PW 50. 

At kontrollen blev udført af Jens Pedersen og Allan Jensen, som er udpeget af DMU til at varetage kontrol af 

speedwaymotorcykler.  



 
At motoren ikke var i overensstemmelse med § 37.2 i speedwayreglementet. 

At motoren blev kontrolleret i henhold til speedway reglementets § 37.2.5 

 

DISCIPLINÆRNÆVNETS BEMÆRKNINGER (DN) 

Poul Hjorth (formand, HB), Mogens Voigt (OFT) og Jens Olaf Hersom (RR/DR) har deltaget i sagens 

behandling og votering. 

§ 37.2.3 beskriver procedure for teknisk kontrol ved stikprøvekontrol, som derfor ikke er gældende i denne 

sag. 

§ 37.2.5 beskriver procedure ved protest af motor, hvilket derfor er den relevante paragraf i denne sag. Det 

bemærkes desuden, at proceduren i § 37.2.5 er blevet fulgt. 

Ifølge § 37.2.5 har kører og mekaniker ikke krav på at være til stede under kontrollen. 

DN vurderer, at der ikke er grund til at sætte spørgsmålstegn ved kontrollanternes observationer. 

 

DN konstaterer, at Tobias Nielsen helt korrekt er blevet sanktioneret i henhold til § 37.2.8 punkt e:   

Findes en motor at være ulovlig, fratages køreren de indkørte point på dagen. 

Sportsudvalget træffer på grundlag af kontrollantens rapport bestemmelse om eventuelle 

yderligere sanktioner. 

DN vurderer, at der ikke kan klages i henhold til alment reglements § 01.173. 

 

DN bemærker, at speedway reglementets § 37.2.8 punkt d, ikke giver mulighed for anke af kontrollanternes 

observationer: 

Kontrollantens observationer er kendsgerninger (a statement of fact), og kan ikke gøres til 

genstand for yderligere protest eller anke i.h.t alment reglement 01.172.  

 

***** 

Disciplinærnævnet afsiger herefter følgende 

 

KENDELSE 

Disciplinærnævnet afviser klagen fra Tobias Nielsen og stadfæster, at de indkørte point under DM 

semifinale 2 i 50cc (Micro) fratages. 

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 5. september 2014 

 

På Disciplinærnævnets vegne 

 

Kasper Darfelt 

 

 


