
 
KENDELSE 

Afsagt den 18. juli 2015 

af 

DMU’s Disciplinærnævn 

i sagen 

Sidse Olsens, på vegne af Anders Olsen – licens 7519, klage over resultatberegningen ved St. 

Bededagsløbet i Svendborg (afholdt af Fyens Motor Sport) d. 1. maj 2015.  

Sagsnr. 05-15 

 

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 

Fredag den 1. maj 2015 afviklede Fyens Motor Sport et pokalløb i Svendborg. Sidse Olsen klager over 

resultatberegningen i klassen Mini C65, hvor der på dagen var 3 deltagere.   

 

PÅSTAND FRA SIDSE OLSEN 

At beregningen i klassen Mini C65 i heat 2 er foretaget forkert og Anders Olsen rettelig var vinderen på 

dagen, da Emil Rohmann kun står noteret for at have kørt 1 omgang. Den sidste kører i heatet var Melina 

Madsen: 

 Lapchart dokumenterer at Emil Rohmann kun har kørt 1 omgang. 

 At beregningen derfor er forkert iht. § 3.6 i motocross reglementet.  

 

REDEGØRELSE FRA DOMMER, STÆVNELEDER OG TIDTAGER 

Dommer Jane Johansen, stævneleder Lars-Bo Rasmussen og tidtager Lasse Rasmussen har følgende 

bemærkninger: 

 At Emil Rohmann er talt manuelt pga. en transponderfejl. 

 At Emil Rohmann førte hele heatet. 

 At resultatet er korrekt 

 At Sidse Olsen af stævneleder blev gjort opmærksom på en protest kunne nedlægges, såfremt 

resultatet ikke kunne accepteres. 

 

DISCIPLINÆRNÆVNETS BEMÆRKNINGER (DN) 

Poul Hjorth (formand, HB), Lars Ostenfeldt (BMX) og Ole Nørskov (SPW) har deltaget i sagens behandling og 

votering. 



 
DN konkluderer: 

 At der ikke kan klages over resultatet af et heat, når klager var bekendt med resultatet under 

konkurrencens afvikling. Der skulle iht. til alment reglement § 01.172 og § 01.173 være nedlagt en 

protest til løbsledelsen. Såfremt der ikke bliver givet medhold i protesten kan der ankes til DN. 

 At § 3.6, 3.28 og 4.1 i motocross reglementet alle beskriver, at alle kørere skal have en fungerende 

transponder på cyklen og at det er kørerens ansvar. 

 At der ingen steder i motocross reglementet er forbud mod at tælle en kører manuelt. 

 At dommerrapporten beskriver en defekt slynge og at der på dagen var problemer med flere 

transpondere.  

 Det er uvist om det var slyngen eller Emil Rohmanns transponder, der svigtede i det pågældende 

heat. 

 At officials manuelle tælling af Emil Rohmann var den sportsligt set mest fair beslutning. 

DN bemærker: 

 At motocross reglementet bør præcisere hvorvidt en kører må tælles manuelt. 

 

***** 

Disciplinærnævnet afsiger herefter følgende 

KENDELSE 

Disciplinærnævnet afviser enstemmigt klagen, da klagen ikke er indgivet efter reglerne i alment reglement 

§ 01.172. og § 01.173. 

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 18. juli 2015 

 

På Disciplinærnævnets vegne 

 

Kasper Darfelt 

 

 


