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Kendelse 
 

Afsagt den 25. april 2017 
 

Af 
 

DMU’s Disciplinærnævn 
 

I sagen 
 

SK Motocross indstiller Kenneth Fransen til straf efter hændelse i forbindelse med løb i Svebølle Motocross Klub, 
lørdag d. 18. marts 2017. 
 
Sagsnr. 1-17 
 
Sagens omstændigheder 
I forbindelse med et løb i Svebølle Motocross Klub, lørdag d. 18. marts 2017, har SK Motocross lavet en 
indstilling om straf efter en hændelse, hvor Kenneth Frandsen efter et styrt på banen løb ind for at komme 
køreren til undsætning. Som det fremgår af nedenstående vidneforklaringer er der forskellige opfattelser af 
forløbets gang. 
 
Det faktiske forløb 
Dommer – Teddy Kongebo 

 Står bag startbommen da episoden sker 

 Overværer startproceduren 

 Mens han kort kigger væk, flages rødt af en ung herre 

 Teddy løber mod svinget, mens han ser stævnelederen gå ud på banen med det røde flag 

 Ser Kenneth Frandsen tage hjelmen af den forulykkede kører og udstikke ordrer om hvad der skulle 
gøres 

 
Stævneleder – Kim Hilkjær 

 Observerer at Kenneth i forbindelse med det omtalte styrt, allerede er på banen sammen med to til tre 
andre personer. 

 Ser til sin store overraskelse at det røde flag er givet på målhoppet. 

 Skynder sig ud på banen helt uforstående og hæver det røde flag længere ude på banen, da han er 
sikker på, at Falck har bedt om dette.  

 
Kenneth Frandsen 

 Er uenig i hændelsesforløbet i dommerrapporten 

 Er på dagen værge til Simon Vang Nielsen og står i rep. zonen 

 Ser ikke starten, da han er opmærksom på Simon 

 Ser det voldsomme styrt og skynder sig at komme køreren til undsætning. 

 2-3 andre personer hjælper køreren med at komme fri 

 Han har ikke kaldt eller beordret rødt flag 

 Han har gennem forløbet en god kommunikation med den tilskadekomne kører 

 Da samaritterne kommer overtager de forløbet 

 Kenneth har vedhæftet videoer og billeder samt henvist til øvrige vidner 
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Ydermere er har 7 vidner givet deres beskrivelse af episoden, og det er tydeligt, at der er forskellige oplevelser af 
episoden. På baggrund af alle 10 vidneudsagn samt billed- og videomateriale fra dagen, har disciplinærnævnet 
afsagt følgende kendelse. 
 
 
 

***** 
 

Disciplinærnævnet afsiger herefter følgende 
 

Kendelse 
 
I afgørelsen har deltaget: Jens Olaf Hersom, Nels J. Rasmussen og Poul Hjorth 
 
Disciplinærnævnet mener på baggrund af vidneudsagn og indsendt materiale ikke, at der foreligger 
tilstrækkelige beviser for, at Kenneth Frandsen har udført en strafbart handling. Dette gælder både i relation til 
anvendelse af rødt flag og hans ageren i forbindelse med den tilskadekomne kører. Specielt i forbindelse med 
behandling af den tilskadekomne bemærkes, at de vidner der har været tættest på hændelsen har oplevet at 
Kenneths behandling har været under kontrol og faglig kompetent og at han i øvrigt lod samaritterne overtage 
behandlingen, da de kom frem til ulykkesstedet. Det bemærkes i øvrigt at, hverken dommeren eller 
stævnelederen har uddelt straf til Kenneth Frandsen på stævnedagen. 
 
Afgørelsen er enstemmig. 
 
Denne kendelse kan ankes til DMU’s Ordensnævn i henhold til §01.174.2 i alment reglement senest 28 dage fra 
d.d. 
 
Ankegebyret tilbagebetales ikke. 
 

Brøndby, den 25. april 2017 
På disciplinærnævnets vegne 

 

 
Camilla Friberg 


