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Kendelse 
 

Afsagt den 30-05-2017 
 

Af 
 

DMU’s Disciplinærnævn 
 

I sagen 
 

Lucas Bruhn anker en idømt straf på 10 placeringer under 2. heat til DM Mini i Kejserdalen lørdag d. 13. maj 
2017. 
 
Sagsnr. 19-17 
 
Lucas Bruhn blev idømt en straf på 10 placeringer for ikke at sætte farten ned samt for at overhale en 
omgangskører i gul flag-zonen under 2. heat til DM Mini i Kejserdalen lørdag d. 13. maj 2017. 
 
Sagens omstændigheder 
Lucas Bruhn: 

 Det startede med en henvendelse fra en flagpost som forklarede dommeren, at Lucas kørte for stærkt 
rundt i en bande ved gult flag. 

 Dommeren og Stævnelederen henvendte sig til deres bil efter heatet og fortalte, at Lucas havde fået en 
straf på 10 placeringer. 

 Moren undrede sig over, at straffen ikke gjaldt ham der kørte lige foran Lucas. 

 Bad dommeren undersøge sagen inden præmieoverrækkelsen. 

 Inden præmieoverrækkelsen fortalte dommeren, at det nu drejede sig om en overhaling af nummer 169 
ved gult flag. 

 Dette var Lucas og hans forældre uforstående overfor. 

 Jørgen Bitsch kom ud af tællerhuset og blandede sig i debatten.  
 
Stævneleder – Nicklas Bitsch 

 Så ikke selv overhalingen. 

 Fik beskrevet forløbet af dommer og officials. 

 Gav straf i henhold til reglementet (den mildest mulige straf). 

 Dommeren informerede forældre og kører om straffen. 

 Kørerens far udviste utilfredshed omkring straffen og udviste ligeledes en aggressiv tone. 

 Efter dommer og stævneleder forlod faderen, råbte faderen højt efter dem og konkluderede med hårdt 
sprog, at det ikke kunne være rigtigt med den pågældende straf. 

 Efter at dommer og stævneleder endnu en gang forlod stedet henvendte kørerens mor sig med en 
aggressiv tone. 

 Hun henvendte sig endnu en gang efter præmieoverrækkelsen med en meget negativ talemåde på trods 
af, at dommeren var meget rolig. 

 Jørgen, der var official i ventezonen og havde direkte udsyn til overhalingen, blev involveret efter at hun 
oprevet lod en masse irritation gå ud over dommeren. Han prøvede at få diskussionen lukket 

 Hun accepterede ikke de vidner der havde set overhalingen og blev blot mere sur. 

 Da faren og andre vidner kom hen. 

 Nicklas bad Teddy Kongebo om at stå i baggrunden og observere at sagen ikke udviklede sig. 
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Dommer – Martin Skov Jensen 

 Så Lucas Bruhn med høj fart køre ind i svinget og køre på banden rundt i svinget uden fartnedsættelse. 
Martin så kun Lucas køre for stærkt og kunne derfor ikke udstede andre kørere straf. 

 Oplyste familien om straffen. Dette var moren ikke tilfreds med, og kom med en masse argumenter. 

 Officiel og klubformand, Jørgen Bitsch, prøvede at tale familien til ro, da de fortsat ikke ville acceptere 
straffen. Senere kom faren og flere andre igen hen for at drøfte sagen med Jørgen. Martin blev væk fra 
dette. 

 Martin synes det var fint, at Jørgen blandede sig, da det var svært at få familien til at acceptere straffen. 
 

Official – Jørgen Bitsch 

 Var ansvarlig (official) i ventezonen gennem dagen. 

 Efter styrt i første sving vinkes med det gule flag 

 Der kom 3 kørere ind i zonen, hvor den midterste var omgangskører. (Lucas er kører nr.3) 

 Lucas satte ikke farten ned, men trak ud i ydersporet og overhalede omgangskøreren, som havde taget 
indersporet. Flagposten rapporterede at overhalingen havde fundet sted. 

 Blev ligeledes informeret af vidner om, at overhalingen havde fundet sted. 

 Informerede dommer, stævneleder og tidtagerchef om forløbet og lod resten være op til dem. 

 Efter præmieoverrækkelsen så Jørgen en diskussion mellem dommer og Lucas’ mor. Moren accepterede 
ikke afgørelsen. 

 Tillod sig efter noget tid at blande sig, efter at dommeren flere gange havde sagt, at sagen er lukket. 
Desværre uden held. 

 Faren og senere et andet vidne kom til og tonen blev mere hidsig 
 
Flagpost – Mikkel Nielsen 

 Så Lucas komme forbi uden tegn på at nedsætte hastigheden 

 Han fortsatte med uændret fart og overhalede en anden kører. 
 
Ligeledes har Disciplinærnævnet modtaget en række vidnebeskrivelser fra dagen som også er blevet behandlet i 
nævnet. 
 
Disciplinærnævnets kommentarer: 
 
I motocrossreglementet afsnit 3.5 Signaler, står der følgende om det gule flag: 

 Der må ikke overhales. En betydelig fartreduktion skal ses, og køreren skal være parat til at standse. Hop 
skal ikke forsøges. Tegngivningen gælder indtil uheldsstedet er passeret. Straffen for overtrædelse ved 
tidskval/heatet er 10 placeringers tilbagerykning. Ved grov forseelse sker der udelukkelse af 
tidskval/heatet. Straffen for overtrædelse ved træning er udelukkelse. 

 
Ydermere konkludere Disciplinærnævnet ifølge Motocrossreglementer afsnit 3.23 Dommerens opgaver at: 

 Dommeren ved et stævne er ikke ansvarlig for dettes organisation, men er øverste myndighed og har 
pligt til at fremme overholdelsen af sportsreglementet og løbstilladelsen. 

Har til opgave at udøve den højeste kontrol med stævnets gennemførelse. 
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***** 
 

Disciplinærnævnet afsiger herefter følgende 
 

Kendelse 
 
I afgørelsen har deltaget: Jens Olaf Hersom, Rene Danielsen, Helle Hausgaard Noppenau, Ole Nørskov-Nielsen og 
Poul Hjorth 
 
 
Disciplinærnævnet afslår anken fra Lucas Bruhn. På baggrund af indsendt materiale samt vidnebeskrivelser 
sænkes Lucas Bruhns fart ikke, da han kører ind i den gule zone, hvorfor han derfor overtræder 
motocrossreglementet afsnit 3.5 Signaler, hvor der står: En betydelig fartreduktion skal ses, og køreren skal være 
parat til at standse.  
Lucas Bruhn fritages ikke for denne straf for forseelsen, fordi dommeren ikke ser en anden kører, der muligvis 
begår samme forseelse. 
Forskellige vidner har forskellige beskrivelser af forløbet i forhold til, hvorvidt Lucas har foretaget en overhaling 
af en omgangskører eller ej. En overhaling ændrer ikke på det forhold, at der ikke har været sket en 
fartnedsættelse og dermed ikke på størrelsen af straffen på 10 placeringers nedrykning. 
 
Straffen tildelt Lucas Bruhn ved DM Mini i Kejserdalen lørdag d. 13. maj 2017 fastholdes. 
 
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 31. maj 2017 
På vegne af disciplinærnævnet 

 

 
Camilla Friberg 


