
 
KENDELSE 

Afsagt den 13. august 2015 

af 

DMU’s Disciplinærnævn 

i sagen 

SK Speedways klage over holdleder Janus Millards (licens 34682) opførsel under DSL matchen mellem 

Holsted og Munkebo d. 10. juni 2015.  

Sagsnr. 04-15 

 

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 

Janus Millard er d. 10. juni 2015 holdleder for Munkebo Speedway Club i matchen mod Holsted Speedway 

Klub, der blev afviklet i Holsted (Moldow Speedway Arena). 

I forbindelse med heat 4 bliver en kører fra Munkebo udelukket fra heatet, hvilket Janus Millard ikke 

mener, er den korrekte afgørelse. Dommer og Janus Millard har efterfølgende en meningsudveksling via 

telefon i ryttergården, som fører til at Janus Millard smækker røret på og slår hårdt på telefonen, så denne 

går i stykker. Samtidig beskadiges stævneleders briller der ligger ved telefonen. 

Janus Millard bliver bortvist og idømmes en bøde på 500,- kr. 

 

PÅSTAND FRA SK SPEEDWAY 

 At Janus’ Millard opførsel er fuldstændig uacceptabel. 

 At Janus Millard udviser disrespekt i forhold til de ledende officials afgørelser/instrukser. 

 Som official og holdleder, skal pågældende person være et godt forbillede og det mener SK langtfra 

at Janus har været i dette tilfælde. 

 At hændelsen sker ved et publikumsløb, mener SK er en skærpende omstændighed. 

SK Speedway mener, at det bør medføre en skærpet sanktion til Janus Millard på: 

 Fratagelse af TT licens for en periode på 3 måneder. 

 Erstatningspligtig for omkostningerne til reparation af stævneleders ødelagte briller, samt den 

ødelagte telefon. 

 Forbydes adgang til DMU ryttergårde for en periode på 3 måneder. 

 

 

 



 
REDEGØRELSE FRA JANUS MILLARD 

Janus Millard har fået mulighed for at forsvare sig imod anklagen fra SK Speedway og har følgende 

bemærkninger: 

 Anerkender at have tabt besindelsen et kort øjeblik. 

 Indrømmer at have slået på telefonen. 

 At årsagen til han tabte besindelsen var en kombination af at føle sig bortdømt, samt en opfattelse 

af at dommeren lagde røret på uden at give en forklaring på udelukkelsen af køreren fra Munkebo. 

 Følte sig chikaneret af officials fra Holsted før, under og efter bortvisningen. 

 Blev af officials blev nægtet adgang til sine personlige ejendele, da han forlod banen.  

 Har efterfølgende undskyldt sin opførsel overfor dommeren, samt forsøgt at undskylde til 

stævnelederen. 

 Stiller sig ligesom sit vidne, Thomas Lindevang, uforstående overfor skaderne på briller og telefon. 

 Accepterer at løse problemet angående de beskadigede briller via sit forsikringsselskab. 

 

DISCIPLINÆRNÆVNETS BEMÆRKNINGER (DN) 

Poul Hjorth (formand, HB), Lars Ostenfeldt (BMX) og Jens Olaf Hersom (RR/DR) har deltaget i sagens 

behandling og votering. 

DN konkluderer: 

 At Janus Millards opførsel er en overtrædelse af de etiske retningslinjer i alment reglements § 

01.04. 

 At DN ikke finder skaderne på telefonen og brillerne godtgjort, uden at DN dog kan afvise at telefon 

og briller rent faktisk har taget skade.  

DN bemærker: 

 At DN iht. alment reglement § 01.160-01.169 ikke har kompetence til at idømme erstatninger. 

 At DN opfordrer parterne til i mindelighed at løse problemstillingen vedrørende erstatning for 

skader på telefon og briller. 

 At en bortvist person altid bør få lov til at medbringe sine personlige ejendele, når personen 

forlader området/banen. 

 

 

***** 

Disciplinærnævnet afsiger herefter følgende 

KENDELSE 



 
 

Disciplinærnævnet vurderer enstemmigt at den allerede idømte sanktion (bortvisning samt bøde) til Janus 

Millard er tilstrækkelig, men idømmer samtidig Janus Millard en advarsel om at lignende opførsel indenfor 

en periode på 1 år 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 13. august 2015 

 

På Disciplinærnævnets vegne 

 

Kasper Darfelt 

 

 


