
 
KENDELSE 

Afsagt den 17. juni 2016 

af 

DMU’s Disciplinærnævn 

i sagen 

Nichlas Frandsen (14391) anker diskvalifikation i heat 1 af DM-A d. 29. maj i Hedelands Motorklub.  

Sagsnr. 05-16 

 

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 

D. 29. maj køres der DM-A hos Hedelands Motorklub. Nichlas Frandsen taber under heat 1 sin nakkekrave 

og bliver efterfølgende diskvalificeret for at køre uden nakkekrave. Nichlas Frandsen protesterer på dagen 

over diskvalifikationen. Dommerne afviser protesten og opretholder diskvalifikationen.  

 

PÅSTAND FRA NICHLAS FRANDSEN 

 At han havde nakkekrave på ved heatets start. 

 At han har tabt nakkekraven under heatet. 

 At han under heatet ikke bemærkede, at han tabte nakkekraven. 

 At officials skulle have flaget ham ud under heatet, så han kunne bringe sit udstyr i orden 

 At han på intet tidspunkt var til fare for andre. 

 At official ikke kan oplyse hvor og hvornår, at nakkekraven blev tabt. 

 

REDEGØRELSE FRA DOMMERNE TEDDY KONGEBO OG JANN RÜNITZ 

 At de først sent i heatet bliver opmærksomme på den manglende nakkekrave. 

 At de ikke kunne nå at flage Nichlas ud inden heatets afslutning. 

 At køreren ikke selv forsøgte at bringe udstyret i orden. 

 At kørerens hjælper straks da heatet var slut forsøgte at iføre Nichlas en ny nakkekrave. 

 

DISCIPLINÆRNÆVNETS BEMÆRKNINGER (DN) 

Poul Hjorth (formand, HB), Nels J. Rasmussen (OT) og Jens Olaf Hersom (RR/DR) har deltaget i sagens 

behandling og votering. 

DN konkluderer: 



 
 At der i Motocross Reglementet § 5 – Påklædning og udstyr står følgende:  

”Kørere og passagerer skal under løb og træning bære: knælange støvler af læder eller kunststof 

benklæder af skind eller stof, skindjakke eller tætsluttende stoftrøje uden hætte og med lange 

ærmer.  

Trøjer af brand eller smeltefarlige kunststoffer må ikke benyttes direkte mod huden. 

Skulderbeskyttere og handsker af stød- og rivefast materiale. 

Motorbriller eller visir af klart, splintfrit materiale (skal min. bæres på startstrækningen). 

Tandbeskytter af godkendt type. Ved brug af pilothjelm. 

Hjelm (være korrekt fastspændt). 

Rygbeskytter/nyrebælte. 

Knæbeskyttere. 

Nakkekrave (Nordiske kørere if. de enkelte landes nationale regler). ” 

 At det er kørerens ansvar at bære korrekt udstyr under hele heatet. 

 At køreren skal bringe udstyret i orden uden unødig ophold, såfremt det mistes eller på anden 

måde ikke længere er funktionsdygtigt. 

 At Nichlas Frandsen ikke har forsøgt at bringe sit udstyr i orden. 

 At DN stiller sig tvivlende overfor påstanden om, at Nichlas Frandsen ikke bemærkede, at han tabte 

nakkekraven under heatet, men at det samtidig er irrelevant, da det uagtet er kørerens ansvar at 

udstyret er i orden.  

 

 

***** 

Disciplinærnævnet afsiger herefter følgende 

KENDELSE 

Disciplinærnævnet afviser enstemmigt anken fra Nichlas Frandsen. Diskvalifikationen fra heat 1 ved DM-A 

d. 29. maj opretholdes.  

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 ikke. 

 

Brøndby, den 17. juni 2016 

 

På Disciplinærnævnets vegne 

 



 
Kasper Darfelt 

 

 


