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Kendelse 
 

Afsagt den 6. september 2017 
 

Af 
 

DMU’s Disciplinærnævn 
 

I sagen 
 

Genbehandling af sag 21-17, hvor SK Motocross klagede over ukorrekt tildeling af point ved DM – A i Holstebro 
d. 11. juni 2017.  
 
Sagsnr. 23-17 
 
SK Motocross klager over, at Jacob Kjær Nielsen imod reglementet fik hjælp fra officials til at starte maskinen 
efter et styrt på banen. 
 
Sagens omstændigheder 
SK Motocross: 

 Knap ti minutter inde i 2. heat af MX2 holder Jacob Kjær Nielsen med sin maskine udenfor banen til 
venstre for den store langside efter hop 1. 

 Hans maskine kan ikke starte, og de to flagofficials ser ham nærmest flå i maskinen for at komme ind til 
el-starteren, da maskinen kan ikke starte. 

 Med henblik på at få ham helt ud af banen hjælper de to officials med at skubbe maskinen i gang. Det 
skete imod kørselsretningen, så han kunne køre i ryttergården med så få krydsninger af banesporet som 
muligt. 

 Imidlertid fortsætter Jacob Kjær sin kørsel, hvilket er i strid med reglementet. 
 
Jacob Kjær Nielsen: 

 Efter første hop vælter Mads Sjøholm og Jacob rammer hans motocrossmaskine. 

 Jacob finder sin crosser og den kan ikke starte. Han kunne ikke selv skubbe min motocrossmaskine i det 
tunge sand, da sporene var dybe. 

 Han får derfor hjælp af officials til at skubbe sin crosser ud fra banen, så han står for mig selv. Dette af 
sikkerhedsmæssige årsager, da han kunne genere de andre kørere på banen.  

 Han hiver i plastikken på crosseren for at komme ind til batteriet og sikringerne for at få hans crosser i 
gang. 

 Imens stod officials og kiggede, da han havde sagt, at han ikke skulle have hjælp. 

 Underlaget mellem banesporene var mere fast i siden, og han prøver derfor at løbe den i gang, hvilket 
lykkedes for ham. Han kører heatet færdig. 

 
Official – Jakob Teslak: 

 Jacob holder ind til siden efter styrtet, da hans maskine ikke kan starte. 

 Officials flager og lader andre kørere komme forbi. 

 Da alle kørere er væk, hører han om Jacob er ok. 

 Maskinen kan ikke starte og begge officials hjælper ham i gang. 

 De får den i gang og på daværende tidspunkt bliver han overhalet med 4. omgang. 

 Jacob kører afsted uden 1 fodhviler. 
 
Official – Jonas Siggaard: 
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 Efter styrtet tjekker de to officials op på, om Jacob er okay. 

 Jacob prøver at starte sin maskine. 

 De to officials hjælper med at skubbe. 

 Jacob kører derefter ud på banen med en fodhviler. 
 
 

***** 
 

Disciplinærnævnet afsiger herefter følgende 
 

Kendelse 
 
I afgørelsen har deltaget: Helle Hausgaard Noppenau, Ole Nørskov-Nielsen og Jens Olaf Hersom 
 
I kendelsen af sag 21-17 gav Disciplinærnævnet fejlagtigt udtryk for, at behandling af sagen var blevet afvist i 
Disciplinærnævnet, hvorefter Ordensnævnet har pålagt Disciplinærnævnet at genbehandle sagen. På baggrund 
af det anførte har Disciplinærnævnet derfor valgt at behandle sagen på ny. Dette er gjort på baggrund af 
indsendt materiale og beskrivelser fra officials og indstævnte. Herefter træffer Disciplinærnævnet følgende 
afgørelse: 
 
Disciplinærnævnet underkender SK Motocross’ klage.  
 
Der er tydelige forskelle på opfattelsen af hændelsesforløbet, og det har ikke været muligt for 
Disciplinærnævnet at få adgang til omtalte videomateriale, hvorfor sagen derfor er blevet behandlet ud fra 
indkomne beskrivelser. Der foreligger ingen beretninger til løbsledelse (herunder dommer eller stævneleder), 
ligesom der hverken foreligger protester eller er kommet andre henvendelser på dagen.  
 
På baggrund af ovenstående finder Disciplinærnævnet ikke at det er tilstrækkeligt godtgjort, at Jakob Kjær 
Nielsen imod reglementet har modtaget hjælp til at starte maskinen efter styrt på banen.  
 
På baggrund af ovenstående afgør Disciplinærnævnet derfor, at Jakob Kjær Nielsen skal beholde sine indkørte 
point. 
 
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 ikke. 
 

Brøndby, den 6. september 2017 
På vegne af disciplinærnævnet 

 

 
Camilla Friberg 


