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Kendelse 
 

Afsagt den 19. maj 2017 
 

Af 
 

DMU’s Disciplinærnævn 
 

I sagen 
 

SK Speedway indstiller Peter Kildemand til straf efter hændelse i forbindelse med EM og VM-kvalifikationsløb i 
Slangerup, lørdag d. 21. april 2017. 
 
Sagsnr. 17-17 
 
Sagens omstændigheder 
I forbindelse med løb EM og VM-kvalifikationsløb i Slangerup, lørdag d. 21. april 2017, har SK Speedway lavet en 
indstilling om straf efter en hændelse, hvor kørerne nægtede at køre grundet dårlige baneforhold. 
 
Det faktiske forløb 
Dommer – Jesper Steentoft 

 Banen var fin på trods af regn. Den var våd, men fast i underlaget. 

 Kort inden 3. heat meddelte stævnelederen, at kørerne ikke ville køre. 

 Meldte tilbage at løbet ville blive afviklet, og afventede derfor klarmelding fra ryttergården. 

 Fik besked om, at kørere havde presset andre til ikke at køre på banen. 

 Blev kontaktet flere gange fordi kørere ville tale med ham. Afviser, da løbet skal køres. 

 I dialog med landstrænere og banefolket blev der enighed om at slæbe banen. 

 Gik sammen med stævneleder, SK-formand og de to landstrænere ind til kørerne i 
omklædningsrummet. 

 
Stævneleder – Peter Salk 

 Mener ikke, at det havde regnet så meget, at der var grund til at aflyse løbet. 

 Tjekkede banens tilstand kort før løbet og konkluderede at banen var blød, men ikke mudret, og løbet 
skulle derfor afvikles. 

 Blev efter 1. heat kontaktet/overfaldt verbalt af flere kørere. 

 Efter 2. heat blev han igen overfaldt verbalt af flere kørere der ville snakke med dommeren.  

 Kørerne var ubehagelige i deres fremtoning. 

 De ovennævnte kørere oplyste af ingen kørere ville køre, før enten dommeren kom ned eller banen var 
blevet trukket. 

 Dommer og stævneleder gik en tur rundt på banen sammen.  

 De informerede kørerne om, at der skulle køres på banen, da de mente at banen ville blive værre, hvis 
den blev trukket. 

 Blev informeret af ass. landstræner, at der var tumult i ryttergården og at kørerne efterfølgende havde 
samlet sig i omklædningsrummet 

 Beslutter i samarbejde med dommer og landstrænere at trække banen. 

 Kørerne mener stadig ikke at banen er god nok. 

 Begynder at spørge hver enkelt kører om de ønsker at kører, men bliver stoppet af en kører. 

 Kørerne samles igen i omklædningsrummet og vil ikke køre 

 Er i tvivl, hvad han skal gøre, da han aldrig har oplevet noget lignende. 
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Disciplinærnævnet afsiger herefter følgende 
 

Kendelse 
 
I afgørelsen har deltaget: Jens Steffensen, Rene Danielsen, Helle Hausgaard Noppenau og Poul Hjorth 
 
Disciplinærnævnet mener på baggrund af indsendt materiale og vidneudsagn ikke at der foreligger tilstrækkelige 
beviser for, at Peter Kildemand har udført en strafbar handling. Det tyder på, at en lille gruppe kørere har haft 
en afgørende rolle, og at det er disse personer, der har påvirket de resterende kørere til at tage samme 
standpunkt. Disciplinærnævnet giver Peter Kildemand en advarsel for usportslig optræden i forbindelse med 
boykot af løbet, da Peter Kildemand har været medvirkende til at standse løbet og ikke forsøgt at hindre 
aflysningen. Såfremt der opstår lignende situationer i den indeværende sæson, vil disciplinærnævnet tildele 
Peter Kildemand Jensen en straf. 
 
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. 
 

Brøndby, den 20. maj 2017 
På vegne af disciplinærnævnet 

 

 
Camilla Friberg 


