
 
KENDELSE 

Afsagt den 4. maj 2016 

af 

DMU’s Disciplinærnævn 

i sagen 

SK Motocross’ klage over Michel Young Schmidt, herunder team, i forbindelse med træningslejr i Spanien 

d. 23. februar 2016.  

Sagsnr. 01-16 

 

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 

Under en træningslejr i Red Sand, Spanien, styrter Michel Young Schmidt (MYS) i en episode, hvor en anden 

kører, Thomas Rasmussen (TR), er i nærheden. Herefter opstår der en konflikt mellem TR og MYS’ far 

Martin Schmidt (MS). Træningsleder/landstræner Mikkel Caprani (MC) og træner Rasmus Krogh Jørgensen 

(RKJ) bliver efterfølgende involveret, da de gerne vil tale med MS om episoden med TR.  

 

PÅSTAND FRA SK Motocross 

 At MS har truet og sparket TR. 

 At MS har truet MC og RKJ 

 At MS har forbrudt sig imod de etiske retningslinjer i Alment Reglement § 01.04. 

SK Motocross har ikke angivet hvilke sanktioner, som påstanden bør medføre for den indklagede. 

 

REDEGØRELSE FRA INDKLAGEDE 

 MS indrømmer at have sparket til TR’s crosser, da han ikke vil flytte sig, så han kan hjælpe MYS, der 

er kommet til skade. 

 MS indrømmer at han truet MC og RKJ efter de gentagne har taget fat i ham, hvilket han flere 

gange har bedt dem om at stoppe med.  

 MS bemærker at MC slet ikke var til stede på banen, da ulykken med indtræf.   

 At MS på intet tidspunkt efter MYS’ ulykke opsøger eller ønsker nogen form for konfrontation eller 

diskussioner om skyld og ansvar. 

 At hverken MC, RKJ eller TR på noget tidspunkt er interesseret i at hjælpe MYS og overhovedet ikke 

udviser respekt eller empati for den tilskadekommende. 



 
 At § 01.04 alene omfatter løb eller stævner.  

 

DISCIPLINÆRNÆVNETS BEMÆRKNINGER (DN) 

Poul Hjorth (formand, HB), Lars Ostenfeldt (BMX), Nels J. Rasmussen (OT) og Jens Olaf Hersom (RR/DR) har 

deltaget i sagens behandling og votering. 

DN konkluderer: 

 At MS (og dermed MYS) har forbrudt sig imod § 01.04 ved at sparke til TR’s crosser og true MC og 

RKJ. 

 At de etiske retningslinjer i § 01.04 også omfatter træning. 

 At der situationen taget i betragtning er formildende omstændigheder for MS’ opførsel. 

DN bemærker: 

 At de forskellige forklaringer der er modtaget fra de implicerede parter afviger kraftigt fra hinanden 

og der derfor har været meget svært for DN at skabe sig det nødvendige overblik. 

 At der har været et bekymrende lidt fokus på den tilskadekommende kører fra alle andre end MS. 

 

***** 

Disciplinærnævnet afsiger herefter følgende 

KENDELSE 

Disciplinærnævnet giver klager medhold i klagen og idømmer Michel Young Schmidt en advarsel.  

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

dage fra d.d. 

Klagegebyr tilbagebetales. 

 

Brøndby, den 4. maj 2016 

 

På Disciplinærnævnets vegne 

 

Kasper Darfelt 

 

 


