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Kendelse 
 

Afsagt den 6. september 2017 
 

Af 
 

DMU’s Disciplinærnævn 
 

I sagen 
 

DMU’s Forretningsudvalg og SK MX klager over Janus Høgsbro, der ved deltagelse i SMK Eksjö Serie Motocross 
har gjort brud på DMU’s reglement §1.4, herunder i særlig grad truende adfærd overfor sikkerhedschef og 
stævneleder jf. stævnerapporten fra SVEMO 
 
Sagsnr. 22-17 
 
DMU’s Forretningsudvalg og SK Motocross klager over, at Janus Høgsbro ved SMK Eksjö Serie Motocross d. 6. 
august 2017 havde en truende adfærd overfor sikkerhedschef og stævneleder.  
 
Sagens omstændigheder 
DMU’s Forretningsudvalg og SK Motocross – Henviser til beskrivelse fra SVEMO: 

 Efter et uheld blev der flaget med gult flag. 

 Sikkerhedschefen kom til ulykkesstedet og hjalp flagposten med at flage med gult flag. 

 Janus kører forbi det gule flag to gange og skriger 3. gang noget efter officials, som de ikke forstår og 
kører så på det gule flag for 3. gang. 

 Da Janus kommer forbi 4. gang, skriger han igen noget efter de tilstedeværende officials.  

 Janus lægger sin cykel og hjelm og springer frem mod områdechefen. Han sætter håndfladen i hans 
brystkasse og trykker ham væk. Efter dette får han et nyt anfald mod områdechefen, der i selvforsvar 
slår til Janus med det gule flag. 

 Herefter tager Janus sin cykel og går. 

 Efter at alt er klaret på ulykkesstedet går sikkerhedschefen ned til starten for at rapportere det hændte 
til stævnelederen. 

 Herefter kommer Janus, der har været ude med cyklen og skiftet tøj med et dækjern i hånden, på vej ud 
på banen igen. 

 Efter dette fortsætter han ud på banen, hvor der køres for fuld fart. 

 Stævnelederen springer hen og tager fat i Janus og får ham stoppet. 

 Her sker en masse ordudveksling og Janus truer stævnelederen som siger at Janus straks skal forlade 
området, og at han vil tilkalde politiet. 

 Janus truer også stævnelederen 

 Det lykkedes nogle kørere at få Janus til ro og få ham væk fra området. 

 Stævnelederen ringede til politiet som hurtigt kom til stedet. De snakkede med de indblandede og nogle 
vidner, der forklarede episoden. 

 
Janus Høgsbro: 

 Ligger nr. 2 efter ca. 4 omgange 

 En flagvagt stikker et flag i maven på Janus under heatet. 

 Janus kører videre i frustration 

 Omgangen efter løfter Janus sin pegefinger mod flagvagten. 

 Flagvagten pifter og vinker Janus tilbage. 

 Janus kører videre, da han ikke forstår situationen. 
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 Omgangen efter flager flagvagten ham igen til side. 

 Janus bliver frustreret, smider sin cykel og går over til ham. 

 Janus skubber til ham og spørger, hvad hans problem er. 

 Flagposten slår Janus i hovedet med flaget, så hjelmen får ridser. 

 Flagposten tager fat i Janus’ kæbeparti og ryster hans hjelm. 

 Janus bliver diskvalificeret af flagposten, og Janus kører ud med sin maskine. 

 Janus har en diskussion med en anden flagvagt og dommeren om situationen. 

 Dette udvikler sig til et skænderi. 

 Situationen eskalerede og politiet ankom til stedet og tog over. 
 
 

***** 
 

Disciplinærnævnet afsiger herefter følgende 
 

Kendelse 
 
I afgørelsen har deltaget: Poul Hjorth, Helle Hausgaard Noppenau og Ole Nørskov-Nielsen. 
 
Disciplinærnævnet har truffet en afgørelse på baggrund af beskrivelsen indsendt af Janus Høgsbro samt 
indsendt materiale fra SVEMO. Disciplinærnævnet er af den opfattelse, at sagen er tilstrækkelig belyst i form af 
det ovenfor anførte. Der træffes derfor afgørelse svarende til afgørelsen fra SVEMO.  
 
Janus Høgsbro fratages jf. Alment Reglement §9.8 hans danske kørerlicens fra dags dato. Når der modtages 
yderligere materiale fra SVEMO og det svenske politi vil Disciplinærnævnet behandle sagen på ny. På baggrund 
af dette materiale vil Disciplinærnævnet træffe afgørelse om fratagelsens varighed. 
 
Afgørelsen er enstemmig. 
 
Denne kendelse kan ankes til DMU’s Ordensnævn i henhold til §12 i Alment Reglement senest 28 dage fra d.d. 
 
Ankegebyret tilbagebetales. 
 

Brøndby, den 6. september 2017 
På vegne af disciplinærnævnet 

 

 
Camilla Friberg 


