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Kendelse 
 

Afsagt den 17. september 2017 
 

Af 
 

DMU’s Disciplinærnævn 
 

I sagen 
 

Mikkel Kure Christiansen anker en protest der blev lagt i forbindelse med DM for Klubhold i Hjørring d. 3. 
september 2017 vedrørende en overhaling ved gult flag. 
 
Sagsnr. 24-17 
 
Holdleder Mikkel Kure Christiansen lagde en protest på dagen ved DM for Klubhold i Hjørring d. 3. september 
2017 efter en episode, hvor hans kører, Benjamin Strate, angiveligt skulle være blevet overhalet af Nichlas 
Bjerregaard mellem to gule flag. Denne protest blev afvist af dommeren. Denne kendelse er blevet anket til 
DMU’s Disciplinærnævn. 
 
Sagens omstændigheder 
 
Holdleder – Mikkel Kure Christiansen 

 Benjamin Strate kommer langsomt kørende ned ad et hop og fortsætte i langsomt tempo ved det gule 
flag. 

 Nichlas Bjerregaard kommer bagfra og overhaler Benjamin mellem de to gule flag. 

 Mikkel Kure Christiansen går op til dommeren og gør opmærksom på det hændte. 

 Efter heatet kontakter Mikkel stævnelederen, som tager en snak med Benjamin. 

 Benjamin fortæller, at han overhalede på det angivne sted, men at han ikke så noget gult flag. 

 Mikkel lægger en protest, som afslås af dommeren. 
 
Dommer – Torben Nødskov 

 Torben bemærker fra sin position ikke at flagposten vifter med flaget ved flagpost 2. 

 Mellem flagpost 2 og 3 er der ingen styrt eller forhindringer. 

 Modtager henvendelse fra Mikkel omkring overhalingen der skulle have fundet sted mellem flagpost 2 
og 3. 

 Meddeler Mikkel at han ikke har observeret overhalingen. 

 Går herefter til en udstationeret official på gangbroen der kun havde til opgave at ”spotte” evt. 
hændelser under flagning med gult flag for flere flagposter samt andre reglementsbrud.  

 Denne ”spotter” havde ikke observeret den omtalte hændelse. 

 Torben går ned til official på flagpost 3 samt official til rep. området.  

 Ingen af disse officials har bemærket en overhaling fra Nichlas, men beretter, at Nichlas ved flagpost 3 
satte hastigheden betydeligt ned, således at han ikke lettede oven for flagpost 3. 

 Omkringstående tilskuere ved rep. området kunne ikke berette om nogle observationer, hvor der var 
brud på reglementet. 

 Torben får ingen henvendelser fra andre omkring flagpost 3 omkring reglementsbrud. 

 Torben fortæller Mikkel at ingen officials kan bekræfte om reglementsbrud. 
 
Stævneleder – Peter Beck 

 Bliver kontaktet af Torben som fortæller om hændelsen. 
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 Umiddelbart efter bliver Peter kontaktet af Mikkel og Benjamin fra Næstved. 

 I samarbejde skriver de tre en protest som afleveres til dommeren. 

 Kontakter Nichlas Bjerregaard og hører, om han husker den pågældende overhaling.  

 Nichlas fortæller, at han overhalede på det pågældende sted, men at han ikke så noget gult flag.  
 
 

***** 
 

Disciplinærnævnet afsiger herefter følgende 
 

Kendelse 
 
I afgørelsen har deltaget: Jens Olaf Hersom, Helle Hausgaard Noppenau, Rene og Ole Nørskov-Nielsen. 
 
Disciplinærnævnet har behandlet anken af den pågældende protest, der blev lagt i forbindelse med episoden 
ved DM for Klubhold i Hjørring d. 3, hvor en overhaling ved gult flag skulle have fundet sted. På baggrund af 
indsendt materiale samt vidnebeskrivelser underkender Disciplinærnævnet den indsendte anke fra holdleder 
Mikkel Kure Christiansen. 
 
Dommeren beskriver i sin version en meget detaljeret og gennemarbejdet arbejdsgang der blev foretaget på 
dagen i forbindelse med henvendelsen fra holdleder, Mikkel Kure Christiansen. Hverken Torben Nødskov selv 
eller de fire officials han var i dialog med kunne bekræfte episoden omkring overhaling ved gult flag, ligesom 
Nichlas Bjerregaard selv berettede til stævneleder, at der ikke var gult flag ved hans overhaling. Dette bekræftes 
også af andre officials. Flagposten berettede, at Nichlas kørte med nedsat hastighed uden hop ved flagpost 3.  
 
Det har ikke været muligt, at indhente vidnebeskrivelser, der har berettet om overhaling ved gult flag. 
 
Disciplinærnævnet konstaterer på baggrund af ovenstående, at dommer og stævneleder har foretaget en 
grundig behandling af indkomne henvendelse og protest på dagen. Dommerne rettede henvendelse til både 
relevante officials samt tilskuere ved flagposten og foretog en grundig undersøgelse af episoden. Dommerens 
afslag af protesten fastholdes. 
 
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 19. september 2017 
På vegne af disciplinærnævnet 

 

 
Camilla Friberg 


