
 
KENDELSE 

Afsagt den 6. juni 2016 

af 

DMU’s Disciplinærnævn 

i sagen 

Laura Raunkjær (licens 37126) klager over manglende diskvalifikation af Vilde Marie Holt (NMF licens)  

for at komme for sent til ventezone i forbindelse med heat 1 af Pige DM  

hos Nordals Motor Sport d. 7. maj 2016.  

Sagsnr. 03-16 

 

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 

D. 7. maj køres der Pige DM hos Nordals Motor Sport. Kører nr. 22 Vilde Marie Holt kommer angiveligt for 

sent til ventezonen, men får alligevel lov at deltage i heatet (heat 1), hvor hun bliver nr. 3. Efterfølgende 

bliver Vilde først diskvalificeret, men senere genindsat i resultatlisten.  

 

PÅSTAND FRA LAURA RAUNKJÆR (VED MOR LOTTE RAUNKJÆR) 

 At Vilde Marie Holt kom for sent til ventezonen i heat 1. 

 At dommer og stævneleder blev gjort opmærksom på dette af flere forældre. 

 At Vilde Marie Holt efter heatet blev diskvalificeret, hvilket fremgik af den offentliggjorte 

resultatliste.  

 At resultatlisten senere bliver udskiftet uden at nogen bliver orienteret om dette, hvorfor der ikke 

blev indgivet en protest. 

 At Vilde Marie Holt skal diskvalificeres i henhold til Motocross reglementet § 2.5 og § 3.3. 

 

REDEGØRELSE FRA JOHN C. NIELSEN (DOMMER) OG HUGO PETERSEN (STÆVNELEDER) 

 At de blev gjort opmærksom på problematikken vedrørende Vilde Marie Holt og for sen indkørsel 

til ventezonen mundligt af flere personer. 

 At chefen for teknisk kontrol har bekræftet at Vilde Marie Holt kom for sent til ventezonen, men 

blev lukket ind alligevel. 

 At Vilde Marie Holt deltog i heatet i god tro. 

 At der ikke er indgivet en skriftlig protest under stævnet.  

 At det er korrekt at beslutningen om diskvalifikation blev ændret og ny resultatliste blev ophængt.  



 
REDEGØRELSE FRA VILDE MARIE HOLT (VED FAR TORKEL HOLT) 

 At det er korrekt at Vilde kom for sent til ventezonen. 

 At Vilde blev lukket ind i ventezonen med kommentaren ”det går fint” og at Vilde herefter blev 

anvist sin plads som normalt. 

 At de efter heatet bliver gjort opmærksom på diskvalifikationen og derfor konfronterer dommer og 

stævneleder. 

 At dommer og stævneleder herefter konfererer og meddeler at Vilde begik en fejl ved at komme 

for sent til ventezonen, men at de også begik en fejl ved at lade Vilde deltage i heatet. 

 At dommer og stævneleder herefter trækker diskvalifikationen tilbage.  

 At de ikke hører mere om sagen efterfølgende.  

 

 

DISCIPLINÆRNÆVNETS BEMÆRKNINGER (DN) 

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

deltaget i sagens behandling og votering. 

DN konkluderer: 

 At sagen kan behandles under § 01.173, da det er DNs vurdering at klager ikke har haft rimelig 

mulighed for at indgive protest i henhold til § 01.172, da resultatet blev udskiftet efter at 

diskvalifikationen var offentliggjort.  

 At Motocross reglementet § 2.5 beskriver reglerne for ventezonen og at der her står:  

”Uret stilles på rette klokkeslæt før stævnet og er herefter det eneste gældende ved lukning for 

indkørsel. Teknisk kontrol beregner efter bedste evne lukningstidspunktet til tidligst 10 min. efter 

sidste heats start, som skrives tydeligt på tavlen og er herefter den tid, som næste heats 

motorcykler én pr. kører, senest skal være bragt ind på den anviste plads. Udover tiden anføres 

klassebetegnelsen. På tavlen må kun anføres én tid og én klasse. Efter lukning af indkørslen nægtes 

evt. "efternølere" start i heatet/afdelingen. Starten må tidligst igangsættes 5 min. efter det angivne 

lukningstidspunkt.” 

 At Motocross reglementet § 3.3 beskriver reglerne for Start og at der her står (uddrag): 

”Er MX cyklen ikke i ventezonen til det fastsatte tidspunkt, udelukkes køreren af 

Heatet.” 

 At det i henhold til ovennævnte derfor var en fejl at Vilde Marie Holt deltog i heat 1. 

DN bemærker: 

 At dommeren er øverste myndighed og derfor kan idømme sanktioner i henhold til reglementet 

uden forudgående protest, såfremt dommeren skønner at en eller flere kørere har overtrådt 

reglementet. 



 
 At et resultat først bør ophænges/offentliggøres, når det kan betragtes som det endelige resultat, 

dvs. når dommeren har taget stilling til evt. reglementsbrud. 

 

 

***** 

Disciplinærnævnet afsiger herefter følgende 

KENDELSE 

Disciplinærnævnet giver enstemmigt klager medhold i klagen. Vilde Marie Holt diskvalificeres fra heat 1 og 

resultat samt samlet stilling tilrettes som konsekvens heraf.  

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 6. juni 2016 

 

På Disciplinærnævnets vegne 

 

Kasper Darfelt 

 

 


