
 
KENDELSE 

Afsagt den 15. juni 2015 

af 

DMU’s Disciplinærnævn 

i sagen 

SK Speedways klage over Skærbæk Motor Klubs træning på ikke godkendt bane d. 3. april 2015.  

Sagsnr. 02-15 

 

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 

Torsdag den 21. marts 2015 foretages der banesyn af Skærbækbanen hos Skærbæk Motor Klub (SMK). 

Fredag d. 3. april gennemfører SMK en træning på banen.  

 

PÅSTAND FRA SK SPEEDWAY 

SK Speedway (SK) anklager SMK for at have trænet på en Skærbækbanen vel vidende at banen ikke blev 

godkendt ved banesynet d. 21 marts 2015: 

 SMK har overtrådt § 01.93 i Alment Reglement ved at træne på en ikke godkendt bane 

 SMKs banesyn fra 2014 udløb d. 3. april 2015 

 At SMK har modtaget en kassationsrapport der præciserer at banen ikke længere var godkendt 

efter ikke at have bestået banesynet d. 21. marts 2015. 

 At SMK bør sanktioneres med en bøde på kr. 2.500,-.  

 

REDEGØRELSE FRA ANKLAGEDE 

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

 At SMK var af den opfattelse at der måtte trænes, men ikke køres løb på banen indtil de angivne 

punkter fra banesynet d. 21. marts 2015 var udbedret.  

 At banesynet fra 2014 var gyldigt indtil d. 10. april 2015 jf. § 46.1 i Speedway Reglementet. 

 At SMK har handlet i god tro. 

 



 
DISCIPLINÆRNÆVNETS BEMÆRKNINGER (DN) 

Poul Hjorth (formand, HB), Lars Ostenfeldt (BMX) og Jens Steffensen (MX) har deltaget i sagens behandling 

og votering. 

DN konkluderer: 

 At det ikke fremgår utvetydigt at banen ikke længere var godkendt af kassationsrapporten. 

Skrivelsen angiver kritikpunkter og forbedringsforslag, men ikke en egentlig tekst der angiver at 

banen ikke længere er godkendt. 

 At banesynet for 2014 udløb 3. april 2015 og dermed kan opfattes som gyldigt til og med denne 

dato. 

 At det er SMKs ansvar at overholde reglementerne. 

 At § 46.1 i Speedway Reglementet ikke finder anvendelse i denne sag, da den alene beskriver en 

sidste frist for banesyn – ikke at enhver bane herefter er gyldig til denne dato, såfremt 

banesynsrapporten angiver andet. 

 At SMK har overtrådt § 01.93 i Alment Reglement. 

DN bemærker: 

 SMK bør hurtigst muligt efterkomme alle de krav, der blev stillet ved banesynet d. 21. marts 2015, 

såfremt dette ikke allerede er sket. 

 SMK burde have undersøgt, hvilke konsekvenser, der fulgte af resultatet af banesynet - og ikke 

have fortsat med at benytte banen. 

 SK bør fremadrettet kommunikere klart og utvetydigt på skrift, såfremt en bane ikke længere er 

godkendt. 

 

***** 

Disciplinærnævnet afsiger herefter følgende 

KENDELSE 

Disciplinærnævnet idømmer enstemmigt Skærbæk Motor Klub en advarsel for at have benyttet en ikke 

godkendt bane til træning d. 3. april 2015. Gentagelsestilfælde 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 15. juni 2015 

 

På Disciplinærnævnets vegne 

 

Kasper Darfelt 

 

 


