
 
KENDELSE 

Afsagt den 22. juli 2016 

af 

DMU’s Disciplinærnævn 

i sagen 

Martin Hyllested (31963), via sin far Henrik Hyllested, klager over overfald og vold begået mod ham 

under træning i Svebølle d. 28. maj 2016 af Henrik Andersen (4956).  

Sagsnr. 04-16 

 

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 

D. 28. maj er der åben træning hos Svebølle Motocross Klub. Martin Hyllested (MH) og Henrik Andersen 

(HA) deltager begge i træningen og undervejs i denne træning opstår der en hændelse på banen, som 

medfører klagen fra MH. MH er 14 år og HA er 48 år. 

DN har modtaget beskrivelse af hændelsesforløbet af Martin/Henrik Hyllested, Henrik Andersen + vidner, 

træningsleder Per Kaiser og flagpost Søren Christensen. 

 

PÅSTAND FRA MARTIN HYLLESTED 

 At MH flere gange forsøger at overhale HA, men at dette ikke lader sig gøre grundet større motor 

og slingrende kørsel hos HA. 

 At MH råber til HA at han skal ”køre ordentligt”. 

 At HA reagerer ved at bringe MH til standsning ved at blokere banen og tvinge MH ud i banden på 

banen. 

 At HA herefter gentagne gange river og rusker i kæbebeskytteren på MH’s hjelm og afslutter med 

et stort skub, så MH vælter i jorden sammen med sin motorcykel. 

 At HA under hele forløbet aggressivt overdængede MH med skældsord. 

 At det er en fuldstændig uacceptabel, aggressiv og farlig reaktion af en OB 40+ kører mod en 14-

årig dreng på en motocrossbane. 

 At HA har forbrudt sig imod Alment Reglements § 01.04 om Etiske Retningslinjer, der lyder ”Enhver 

handling som bringer DMU sporten i miskredit, er i modstrid med reglementerne og kan 

sanktioneres”.  

 At HA bør sanktioneres med inddragelse af sit licens i en længere periode. 

 

 



 
REDEGØRELSE FRA HENRIK ANDERSEN 

 At HA ikke er enig i beskrivelsen af hændelsen fra MH. 

 At HA ikke udviste slingrende kørsel. 

 At MH råber efter HA adskillige gange. 

 At HA og MH efter en tid stopper i et sving, hvor MH råber efter HA i en provokerende tone, 

hvorefter de kommer i en verbal diskussion. 

 At HA bliver provokeret og derfor puffer til MH, der bliver siddende på motorcyklen. 

 At Henrik Hyllested (HH) herefter kommer løbende og angriber HA ved at gribe fat i ham bagfra, 

samtidig med at HH er højtråbende. 

 At HA lægger sin motorcykel fra sig og pacificerer HH. 

 At MH herefter angriber HA bagfra med et såkaldt flyvespark på skulderen. HA har medsendt fotos 

til dokumentation. 

 At tredjepart herefter blander sig og alle går hver til sit. 

 At situationen eskalerede på grund af HH’s indblanding. 

 At flere vidner kan bekræfte HA’s udlægning. 

 At HA har medsendt 2 vidneforklaringer fra kørere, der også deltog i træningen, som i store træk 

bekræfter HA’s udlægning. 

 At HA efterfølgende under træningsleder og formand Per Kaiser’s tilstedeværelse undskylder 

overfor MH. 

 At begge parter var lige gode om hændelsen. 

 

BESKRIVELSE FRA TRÆNINGSLEDER PER KAISER 

 At han ikke så selve hændelsen. 

 At HH henvender sig til ham og fortæller at MH er blevet overfaldet af HA. 

 At han går i ryttergården sammen med HH for at finde ud af hvad der er sket. Her møder de HA, 

hvorefter HH og HA straks begynder med gensidige beskyldninger på kryds og tværs. 

 At han beder dem stoppe og gå hver til sit. 

 At han taler med HA, der var ked af hvad der var sket. 

 At han fortæller HA at den opførsel ikke er velset i Svebølle, hvilket HA tog til sig. 

 At HA herefter gav MH en undskyldning. 

 

BESKRIVELSE FRA FLAGPOST SØREN CHRISTENSEN 

 At han ser HA komme over wuptierne efter flagpost 11. HA kører forholdsvist langsomt og MH 

kommer bagefter meget hurtigere. 

 At MH er ved at hoppe op bag i HA da wuptierne ender, men rammer heldigvis ikke HA. 

 At MH kører udenom HA til højre og at den tætte kørsel åbenbart gjorde HA vred, da han herefter 

gasser op og blokerer MH ind i det kommende venstresving. 



 
 At MH herefter er nødt til at standse, da MH er låst helt inde i volden. 

 At HA rusker i MH’s hjelm og MH bliver kastet hen ad jorden. 

 At HH ser dette, som flagpost et andet sted på banen og løber derhen for at forsøge at stoppe dem. 

 At resten af tumulterne var svære at se fra hans post.  

 

DISCIPLINÆRNÆVNETS BEMÆRKNINGER (DN) 

Lars Ostenfeldt (BMX), Ole Nørskov (SPW) og Jens Olaf Hersom (RR/DR) har deltaget i sagens behandling og 

votering. 

DN konkluderer: 

 At de implicerede parter er meget uenige om hændelsesforløbet. 

 At de medsendte fotos fra HA, der angiveligt dokumenterer skader påført som resultat af spark på 

skulder, ikke kan verificeres og derfor ikke kan bruges i sagsbehandlingen.  

 At DN lægger særlig vægt på forklaringen fra flagpost Søren Christensen, da han vurderes til at have 

haft et fint udsyn til hændelsen og samtidig vurderes til at have afgivet den mest objektive og 

troværdige beskrivelse af hændelsen. 

 At DN herefter finder at HA har begået en grov overtrædelse af Alment Reglements § 01.04 ved 

fysisk at overfalde et barn under træning. 

 

***** 

Disciplinærnævnet afsiger herefter følgende 

KENDELSE 

Disciplinærnævnet giver enstemmigt klager Martin Hyllested medhold og idømmer Henrik Andersen en 

sanktion, der lyder på 3 måneders inddragelse af kørerlicensen indtil 22. oktober 2016.  

Denne kendelse kan ankes til DMU’s Ordensnævn i henhold til § 01.174.2 i alment reglement senest 28 

dage fra d.d. 

Ankegebyr tilbagebetales. 

 

Brøndby, den 22. juli 2016 

 

På Disciplinærnævnets vegne 

 



 
Kasper Darfelt 

 

 


