
 
KENDELSE 

Afsagt den 13. maj 2015 

af 

DMU’s Disciplinærnævn 

i sagen 

SK Motocross’ klage over upassende opførsel af en person fra Frederik Langagergaards team  

overfor dommer under DM-B d. 5. april 2015 i Hadsund.  

Sagsnr. 01-15 

 

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 

Søndag den 5. april 2015 blev DM-B kørt hos Hadsund Motor Klub. 

Inden starten på 2. heat i klassen B 125 bliver kører nr. 404 Frederik Langagergaard afvist ved ventezonen, 

da han kommer for sent. 

Beskeden bliver givet til faderen Lars Kristensen, som kommer med cyklen. Kort efter ankommer Frederik 

også og får samme besked. 

Det udvikler sig efterfølgende til et skænderi imellem Lars Kristensen og dommeren.   

 

PÅSTAND FRA SK MOTOCROSS 

SK Motocross har på baggrund af dommerens indberetning anklaget Frederik Langagergaard ved faderen 

Lars Kristensen for: 

 At have truet dommeren med tæsk, samt brugt fornærmende og nedladende sprog og dermed 

overtrådt de etiske retningslinjer i alment reglement § 01.04. 

 

REDEGØRELSE FRA ANKLAGEDE 

Anklagede har fået mulighed for at redegøre for forløbet og har følgende bemærkninger: 

 Lars Kristensen vedkender sig have brugt fornærmende og upassende sprog overfor dommeren, 

samt udvist truende adfærd. 



 
 At dommerens attitude og måde at tiltale Lars Kristensen, var det der førte til den upassende 

opførsel. 

 At samtalen havde karakter af et skænderi som både Lars Kristensen og dommeren var 

medvirkende til udviklede sig uheldigt.  

 

DISCIPLINÆRNÆVNETS BEMÆRKNINGER (DN) 

Poul Hjorth (formand, HB), Lars Ostenfeldt (BMX) og Jens Olaf Hersom (RR/DR) har deltaget i sagens 

behandling og votering. 

DN konkluderer: 

 At Lars Kristensen har brugt fornærmende og upassende sprog, samt udvist truende adfærd overfor 

dommeren og dermed har overtrådt § 01.04 i Alment Reglement 

 At køreren i henhold til samme § 01.04 i Alment Reglement er ansvarlig for handlinger foretaget af 

personer i kørerens team. 

DN bemærker: 

 At det ikke er en undskyldning, at man føler sig provokeret af dommeren eller andre officials, men 

at det i dette tilfælde er en formildende omstændighed. 

 At stævnelederen har forklaret at beskeden om køreren kom for sent til ventezonen blev modtaget 

i god ro og orden. 

 At det ikke har været muligt at finde vidner til episoden. 

 

***** 

Disciplinærnævnet afsiger herefter følgende 

 

KENDELSE 

Disciplinærnævnet idømmer enstemmigt Frederik Langagergaard (licens 2566) en bøde på kr. 1.000,-, som 

skal indbetales til DMU indenfor 14 dage, samt en advarsel om at lignende opførsel indenfor en periode på 

1 år vil medføre en skærpet straf. 

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 13. maj 2015 

 

På Disciplinærnævnets vegne 

 

Kasper Darfelt 

 

 


