
 
KENDELSE 

Afsagt den 9. oktober 2015 

af 

DMU’s Disciplinærnævn 

i sagen 

SK BMXs klage over Bjarke Feldts (licens 37837) opførsel under Landspokal afd. 3  

afholdt hos Roskilde BMX Klub d. 30. maj 2015.  

Sagsnr. 03-15 

 

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 

Bjarke Feldt (BF) er til stede ved Landspokal afd. 3 som teamejer/fotograf. Under afvikling af stævnet går BF 

på banen for at fotografere. 

BF bliver af officials bedt om at forlade banen og gå tilbage bag indhegningen. BF er umiddelbart meget 

utilfreds med denne beslutning og overfuser angiveligt flere officials. 

Det bemærkes at BF er i besiddelse af et DMU pressekort, da han efter aftale med DMU’s administration 

tager billeder til hjemmeside mv. 

 

PÅSTAND FRA SK BMX 

 At Bjarke Feldts opførsel er fuldstændig uacceptabel. 

 At Bjarke Feldt udviser disrespekt i forhold til de ledende officials afgørelser/instrukser. 

 At Bjarke Feldt blev bedt om at forlade banen med henvisning til BMX reglementet § 6.7: 

”Fotografer og TV-hold aftaler med den arrangerende BMX-klub om adgang/tilladelse til 

fotografering/optagelser. Stævneleder skal koordinere/instruere fremmødte fotografer/ TV hold. 

Der må kun være fem fotografer på løbsbanen samtidigt.” 

SK BMX mener, at det bør medføre en sanktion til Bjarke Feldt på: 

 Fratagelse af pressekort 

 Idømmelse af en bøde 

 

REDEGØRELSE FRA BJARKE FELDT 

Bjarke Feldt har fået mulighed for at forsvare sig imod anklagen fra SK BMX og har følgende bemærkninger: 

 At hans opførsel ikke var uacceptabel. 



 
 At han følte sig uretfærdig behandlet af officials. 

 At officials ikke har ageret i henhold til reglementet. 

 At han blev bortvist. 

 At § 6.7 i BMX reglementet ikke kan bruges, da den udelukkende anviser praktiske forhold. 

 At § 6.7 normalt ikke finder anvendelse, da det er sædvane i dansk BMX, at fotografer ved hvad de 

foretager sig. 

 

DISCIPLINÆRNÆVNETS BEMÆRKNINGER (DN) 

Poul Hjorth (formand, HB), Ole Nørskov Nielsen (SPW) og Jens Olaf Hersom (RR/DR) har deltaget i sagens 

behandling og votering. 

DN konkluderer: 

 At Bjarke Feldts opførsel er en overtrædelse af de etiske retningslinjer i alment reglements § 01.04. 

 At officials muligvis har begået fejl, hvilket dog ikke giver BF ret til at overfuse selvsamme officials. 

 At tildeling, udstedelse og evt. inddragelse af DMU Pressekort er en ren administrativ procedure, 

som ikke er opfattet af DMU’s reglementer, hvorfor det ikke er i DN’s kompetence at inddrage 

Bjarke Feldts pressekort. DN har derfor heller ikke taget stilling til denne del af sagen. 

 DN fortolker § 6.7 i BMX reglementet som en retningslinje for officials, herunder stævneleder som 

er specifikt nævnt i paragraffen. Det kan ikke forventes at fotografer er bekendt med denne 

paragraf, da de som udgangspunkt ikke er opfattet af reglementet.  

DN bemærker: 

 At alle skal følge officials anvisninger og beslutninger uden undtagelser. Er man herefter utilfreds 

har man mulighed for at protestere eller klage i henhold til alment reglement. 

 At DN ikke har taget stilling til beslutningen fra officials om at bede Bjarke Feldt forlade banen og gå 

ud bag indhegningen til banen og dermed heller ikke om officials har ageret i henhold til 

reglementet. 

 At DN ikke betragter Bjarke Feldt som bortvist, da en bortvisning betyder at han skal forlade 

anlægget og tage hjem. Bjarke Feldt blev bedt at gå om bag indhegningen til banen ligesom alle 

andre. 

 At officials bør bære officielle skilte der identificerer deres funktion. 

 At Bjarke Feldt i sit svar på klagen fra SK BMX har inddraget flere andre aspekter, som DN ikke har 

fundet relevante for sagen. 

 

 

***** 

Disciplinærnævnet afsiger herefter følgende 



 
KENDELSE 

 

Disciplinærnævnet idømmer enstemmigt Bjarke Feldt en advarsel og gør opmærksom på at lignende 

opførsel indenfor en periode på 1 år kan 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 9. oktober 2015 

 

På Disciplinærnævnets vegne 

 

Kasper Darfelt 

 

 


