
 
KENDELSE 

Afsagt den 9. oktober 2015 

af 

DMU’s Disciplinærnævn 

i sagen 

Bjarke Feldts (licens 37837) klage over SK BMX formand Hans Storm og DMU Generalsekretær Kenneth 

Mikkelsen for magtmisbrug i forbindelse med inddragelse af DMU pressekort d. 8. juni 2015.  

Sagsnr. 07-15 

 

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 

Kenneth Mikkelsen inddrager efter en episode ved BMX Landspokal afd. 3 i Roskilde det af DMU udstedte 

pressekort til Bjarke Feldt.  

 

PÅSTAND FRA BJARKE FELDT 

 At Kenneth Mikkelsen og Hans Storm misbruger deres stillinger med det ene formål grundløst at 

chikanere Bjarke Feldt ved, uden rimelig grund, at kræve ham frataget/fratage ham DMU-

pressekort udenom DMU’s Disciplinærnævn. 

 At Hans Storm har afgivet falske påstande og er kommet med falske beskyldninger. 

 At Kenneth Mikkelsen har afgivet selvmodsigende oplysninger og gjort dette mod bedre vidende. 

 

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

 Idømmelse af en bøde 

 En tilrettevisning, herunder en gennemgang af dansk retspraksis ved DMU’s juridiske afdeling. 

 

REDEGØRELSE FRA INDKLAGEDE 

De indklagede er ikke blevet forelagt klagen fra Bjarke Feldt.  

 

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: 

 Klagen falder ikke under bestemmelserne i Alment Reglement § 01.173, da DMU’s pressekort og 

klager over DMU’s personale og politisk valgte personer, er forhold der ikke falder under DMU’s 

reglementer. 

 

§ 01.173 Klage 

”Enhver kører, official eller anden i den givne situation direkte involveret person, som kan påstå sig 

forurettet af en beslutning, handling eller forsømmelse i forhold til DMU’ reglementer, der ikke skal 

behandles som en protest efter pkt. 01.172 kan indgive en klage og har ret til at få behandlet 

klagen af DMU’s Disciplinærnævn. Der kan ikke indgives klager over forhold under afholdelse af et 

stævne, hvor der kunne være indgivet en protest efter reglerne i pkt. 01.172.” 

DN bemærker: 

 At DN ikke har taget stilling til klagens påstande. 

 At klagen ikke er forelagt de indklagede under henvisning til § 01.173. 

 

***** 

Disciplinærnævnet afsiger herefter følgende 

KENDELSE 

Disciplinærnævnet afviser enstemmigt klagen fra Bjarke Feldt. De indklagede 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 

 

 


