
 
 

25. juni 2014 
 

Nikolaj Skovgaard Christensens, licens 24851, anke af diskvalifikation 
ved DM B i Hjørring d. 29. maj 2014. 
 

Kendelse 

DMU’s Disciplinærnævn har gennemgået dommer, stævneleder og kørers beretninger, samt 

vidneudsagn omhandlende diskvalifikationen af Nikolaj Skovgaard Christensen (NSC). NSC blev 

diskvalificeret, da han ifølge dommer ikke ville lade sin cykel gennemgå teknisk kontrol efter 2. 

heats afslutning.  

Disciplinærnævnet har konkluderet følgende: 

 Protesten er indgivet rettidigt i henhold til § 15.8.5 i Motocross-reglementet. 

 Protestgebyret for teknisk kontrol er 2.000 kr. – ikke 500 kr. som er opkrævet i dette 

tilfælde. Det fremgår af DMU’s afgiftscirkulære. 

 Reglementet er mildest talt mangelfuldt i beskrivelse af en procedure for protest om 

teknisk kontrol. 

 Det er dog oplagt at teknisk kontrol foretages af den ansvarlige for teknisk kontrol. 

Han/hun bliver kun nævnt sporadisk i stævnelederens beretning og har tilsyneladende slet 

ikke været involveret. 

 Derimod har dommer involveret formanden for såvel sportskommissionen, som tilfældigvis 

var til stede og formanden for sportsudvalget via telefon. De har ingen kompetencer i 

henhold til afvikling af stævnet.  

 Det bør ikke være et kompromis hvordan en teknisk kontrol udføres. 

 Det bør ikke være nødvendigt at involvere et uvildigt værksted i teknisk kontrol. 

Værkstedet har ingen kompetencer i henhold til reglementet. 

 NSC skal selvfølgelig lade sin cykel kontrollere. Det skal selvfølgelig også foregå efter 

proceduren i reglementet og når den desværre er meget mangelfuld, må kontrollen ske 

indenfor rimelighedens rammer. 

 

Disciplinærnævnet giver appellanten ret i sin anke på baggrund af procedurefejl i opkrævning af 

protestgebyr, en meget rodet procedure i forhold til den egentlige kontrol af cyklen, samt den 

mangelfulde tekst i reglementet. 



 
 

Sanktion 
Disciplinærnævnet genindsætter NSC i resultatet fra begge heat. 

Resultaterne fra stævnet skal tilrettes. 

Den samlede stilling i DM B skal tilrettes. 

 

 

Yderligere kommentarer 

Ankegebyret tilbagebetales. 

 

Disciplinærnævnet opfordrer HB til at tilføje en procedure for protest vedrørende teknisk kontrol i 

alment reglement. Proceduren bør være i tråd med de almindelige regler for protest, der beskriver 

at protester afgøres på dagen. 

Alternativt bør SK Motocross tilføje en procedure i Motocross-reglementet. 

Personer som ikke er involveret eller ikke har udpegede kompetencer bør ikke indblandes i 

behandlingen af en protest. 

 

Kendelsen er afsagt af et enstemmigt Disciplinærnævn.  

Der deltog 3 medlemmer i voteringen. 

 

Appel 
Denne kendelse kan ankes til DMU’s Ordensnævn i henhold til § 01.174.2 i alment reglement 

senest 28 dage fra d.d. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

DMU’s Disciplinærnævn 

 

 


