
 
KENDELSE 

Afsagt den 9. oktober 2015 

af 

DMU’s Disciplinærnævn 

i sagen 

Bjarke Feldts (licens 37837) klage over officials ageren under Landspokal afd. 3  

afholdt hos Roskilde BMX Klub d. 30. maj 2015.  

Sagsnr. 06-15 

 

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 

Bjarke Feldt (BF) er til stede ved Landspokal afd. 3 som teamejer/fotograf. Under afvikling af stævnet går BF 

på banen for at fotografere. 

BF bliver ifølge ham selv bortvist uden grund af Ronni Lück i samarbejde med Johnny Winther og Joy 

Nordkvist. 

BF er iført fotovest og i besiddelse af et DMU pressekort, da han efter aftale med DMU’s administration 

tager billeder til hjemmeside mv. 

 

PÅSTAND FRA BJARKE FELDT 

 At official Ronni Lück har overtrådt BMX reglementets § 6.1 punkt a og d, samt § 6.7. 

 At stævneleder Johnny Winther har overtrådt BMX reglementets § 6.1 punkt a og d, samt § 6.7. 

 At dommer Joy Nordkvist har overtrådt BMX reglementets § 6.1 punkt a, c og d, samt § 6.7. 

 At bortvisningen er udtryk for bevidst chikane.   

§ 6.1 Dommerens opgaver 

Følgende bestemmelser er gældende: 

a) Dommeren har til opgave at udøve den højeste kontrol med stævnets gennemførelse. 

b) Dommeren skal have forevist banesynsrapporten, og skal ved selvsyn overbevise sig om, at banen 

er i forsvarlig stand. 

c) Han skal afgøre enhver protest, som måtte blive indgivet under stævnet, idet han dog under 

behandlingen skal sørge for, at alle implicerede parter får lejlighed til at fremsætte forklaring. 

d) Han kan udelukke en kører fra et eller flere motos eller fra resten af stævnet. Han kan ligeledes 

udelukke en official, som han anser for uegnet, eller som efter hans mening har gjort sig skyldig i 

utilstedelig optræden eller i en usportslig handling. Desuden kan han bortvise sådanne kørere eller 

andre personer, som vægrer sig ved at følge hans eller en anden officials instruktioner.  



 
§ 6.7 Fotografer 

Fotografer og TV-hold aftaler med den arrangerende BMX-klub om adgang/tilladelse til 

fotografering/optagelser. Stævneleder skal koordinere/instruere fremmødte fotografer/ TV hold. Der må 

kun være fem fotografer på løbsbanen samtidigt. 

Bjarke Feldt mener, at det bør medføre følgende sanktioner til de pågældende officials: 

 Fratagelse af licens 

 Idømmelse af en bøde 

 

REDEGØRELSE FRA INDKLAGEDE OFFICIALS 

Ronni Lück, Johnny Winther og Joy Nordkvist har fået mulighed for at forsvare sig imod anklagen fra Bjarke 

Feldt og har følgende bemærkninger: 

 At de er uenige i Bjarke Feldts anklager om overtrædelse af reglementet. 

 At Bjarke Feldt blev bedt om at forlade banen, fordi han var gået på banen uden tilladelse. 

 At Bjarke Feldt ikke blev bortvist, men blot anvist en anden placering udenfor banen. 

 

DISCIPLINÆRNÆVNETS BEMÆRKNINGER (DN) 

Poul Hjorth (formand, HB), Ole Nørskov Nielsen (SPW) og Jens Olaf Hersom (RR/DR) har deltaget i sagens 

behandling og votering. 

DN konkluderer: 

 At § 6.1 punkt d ikke finder anvendelse, da Bjarke Feldt efter DN’s opfattelse ikke er blevet bortvist. 

 At § 6.1 punkt c ikke er blevet overtrådt, da det ikke er påvist at Bjarke Feldt har forsøgt at angive 

en officiel protest. En protest skal være skriftlig og ledsages af et gebyr. 

 At § 6.1 punkt a udelukkende beskriver at dommeren har det øverste ansvar. Det betyder at 

dommer kan ændre beslutninger fra andre officials og dermed har det sidste ord. Det gør så at sige 

ikke andre officials beslutninger ulovlige. 

 At DMU Pressekort er en forhåndsgodkendelse fra DMU. Indehaver skal der dog stadig til enhver 

tid følge de instrukser og anvisninger, som modtages af officials under et stævne. 

 DN fortolker § 6.7 i BMX reglementet som en retningslinje for officials, herunder stævneleder som 

er specifikt nævnt i paragraffen. Det kan ikke forventes at fotografer er bekendt med denne 

paragraf, da de som udgangspunkt ikke er opfattet af reglementet.  

 At officials begrundelse for at bede Bjarke Feldt forlade banen vurderes som en overreaktion. Man 

kunne have givet nogle klare instrukser i stedet, herunder hvordan og hvornår Bjarke Feldt måtte 

gå på og forlade banen. 

 At Bjarke Feldt ifølge DN’s vurdering ikke var forstyrrende for afviklingen.  

 At det ikke kan påvises at anvisningen var et udtryk fra chikane fra officials side. 



 
DN bemærker: 

 At officials bør bære officielle skilte der identificerer deres funktion. 

 At officials til tider vil begå fejl og at det ikke skal have konsekvenser for officials, såfremt disse ikke 

er begået overlagt og i ”ond tro”. 

 At Bjarke Feldt i sin klage har inddraget flere aspekter, som DN ikke har fundet relevante for sagen. 

 

 

***** 

Disciplinærnævnet afsiger herefter følgende 

KENDELSE 

 

Disciplinærnævnet afviser enstemmigt klagen fra Bjarke Feldt. De indklagede officials idømmes ingen 

sanktioner. 

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 9. oktober 2015 

 

På Disciplinærnævnets vegne 

 

Kasper Darfelt 

 

 


