
 
KENDELSE 

Afsagt den 20. maj 2016 

af 

DMU’s Disciplinærnævn 

i sagen 

Jonas Jensens klage over tildeling af wildcard til U21 EM og VM i speedway d. 23. april 2016.  

Sagsnr. 02-16 

 

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 

D. 23. april køres der U21 kvalifikation til EM og VM. Efter løbet uddeles der 2 wildcards af SK speedway – 1 

til EM og 1 til VM. Kørerne der sluttede på 5. og 6. pladsen får et wilcard hver – enten til EM eller VM. Nr. 1 

til 4 er kvalificeret til både EM og VM. Jonas Jensen blev nr. 5 og Emil Grøndal nr. 6. 

 

PÅSTAND FRA JONAS JENSEN 

 At han fik lov at vælge hvilket af de 2 wildcards han gerne ville tildeles og at han valgte wildcardet 

til VM. 

 At SK speedway efterfølgende fratager ham wildcardet til VM og tildeler det til Emil Grøndal, 

således at Jonas nu får wildcardet til EM.  

 At SK speedway ikke efterfølgende kan ændre beslutningen og at wildcardet til VM retteligt bør 

tildeles ham. 

 

REDEGØRELSE FRA SK SPEEDWAY 

 At wildcardet på intet tidspunkt blev tildelt Jonas Jensen. 

 At de 2 kørere blev spurgt om hvilket wildcard de ønskede. 

 At de 2 kørere begge ønskede det samme wildcard – nemlig det til VM. 

 At SK speedway, på dagen repræsenteret ved Hanne Thomsen, meddelte at Emil Grøndal blev 

tildelt wildcard til VM og at Jonas Jensen blev tildelt wildcard til EM. 

 At SK speedway har henset til reglementet for SGP og DM 500cc, der beskriver at wildcard tildeles i 

fællesskab mellem SK speedway og landstræner. 

 At de pågældende wildcards blev tildelt af SK speedway (Hanne Thomsen og Stefan Kristjansson) og 

assisterende landstræner Henrik Møller, da DMU pt. er uden landstræner. 

 

 



 
 

DISCIPLINÆRNÆVNETS BEMÆRKNINGER (DN) 

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

deltaget i sagens behandling og votering. 

DN konkluderer: 

 At speedway reglementet ikke beskriver hvordan et wildcard tildeles for U21. 

 At tillægsreglerne til løbet ikke beskriver hvordan et wildcard tildeles. Tillægsreglerne beskriver 

udelukkende at der tildeles 2 wildcards – et til EM og et til VM. 

 At der i DMUs vedtægter § 3, punkt 3 står: ”Til at varetage de sportslige opgaver er der oprettet 

Sportskommissioner og i reference til disse Sportsudvalg”. 

 At der i speedwayreglementet § 17.1 og § 17.2 er beskrevet hvordan wildcard tildeles til SGP, DM 

500cc og U21 DM 500cc. I § 17.2 står der: ”SK/landstræner uddeler 2 wildcards til finalen”. 

DN bemærker: 

 At de implicerede parter ikke er enige om forløbet for tildeling af de 2 wildcards. 

 At det samlede forløb strækker sig over ca. 1 time. 

 

 

***** 

Disciplinærnævnet afsiger herefter følgende 

KENDELSE 

Disciplinærnævnet afviser enstemmigt klagen fra Jonas Jensen i henhold til DMUs vedtægter, da det i 

mangel på egentlige regler for tildeling af wildcards til U21 EM/VM, er SK speedway der har det endelige 

sportslige ansvar.  

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 ikke. 

 

Brøndby, den 20. maj 2016 

 

På Disciplinærnævnets vegne 



 

 

Kasper Darfelt 

 

 


