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Kendelse 
 

Afsagt den 27. juli 2017 
 

Af 
 

DMU’s Disciplinærnævn 
 

I sagen 
 

SK Motocross klager over ukorrekt anmeldelse af kørere til 2. afdeling af JM/FM hos Sønderborg Motor Club d. 
3. juni 2017. 
 
Sagsnr. 20-17 
 
SK Motocross klager over, at Sønderborg Motor Klub ved 2. afdeling af JM/FM d. 3. juni 2017 modtog 
tilmeldinger direkte til klubben og ikke gennem den obligatoriske online tilmelding.  
 
Sagens omstændigheder 
SK Motocross: 

 Mener at der er foregået ukorrekt anmeldelse til 2. afd. Af JM/FM. 

 Mener ikke, at hverken SMC eller Ole Poetzsch som klubformand kan modtage tilmeldinger, mens den 
online løbskalender er i drift. 

 SK MX er vidende om, at eftertilmelding har fundet sted. 

 SMC har anført, at der var problemer med onlinetilmeldingen, hvilket ikke var tilfældet.  

 Har medsendt bilag. 
 
Ole Poetzsch: 

 Ole skriver at der ikke er sket efteranmeldelse, men derimod rettidig tilmelding til klubben. 

 Afviste iht. reglementet flere kørere der ønskede eftertilmelding. 

 Modtog rettidig anmeldelse af 3 kørere der tilmeldte sig direkte til klubben. 

 Mener at reglementet giver tilladelse til dette i 8.1 

 Modtog ikke indsigelser eller protester mod anmeldelserne under stævnet eller efter træning.  

 Har medsendt bilag. 
 

***** 
 

Disciplinærnævnet afsiger herefter følgende 
 

Kendelse 
 
I afgørelsen har deltaget: Helle Hausgaard Noppenau, Ole Nørskov-Nielsen og Poul Hjorth 
 
Disciplinærnævnet giver SK Motocross medhold i klagen om, at der har foregået ukorrekt anmeldelse ved 2. 
afdeling af JM/FM hos Sønderborg Motor Club d. 3. juni 2017. Ifølge MX-reglementet står der ”Anmeldelse skal 
altid ske på DMU’s obligatoriske online anmeldelse”. Såfremt der skulle have været problemer med systemet, 
skal klubben henvise til DMU’s administration og ikke selv tage imod tilmelding. I reglementet står ligeledes 
”Enhver arrangør kan nægte at modtage en anmeldelse. Undtaget er dog mesterskabsløb og turneringsløb, hvor 
alle anmeldelser, der er indkommet rettidigt, skal godtages”. Denne undtagelse refererer til reglen om, at en 
arrangør kan nægte at modtage en anmeldelse. Denne regel er derfor ikke aktuel for nærværende sag, da den  
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ikke omhandler nægtelse af en kørers anmeldelse, ligesom denne regel ikke underminerer reglen om, at alle 
anmeldelser altid skal ske gennem DMU’s obligatoriske online system.  
Disciplinærnævnet mener dog ikke, at den ukorrekte anmeldelse er kørernes fejl, da de ikke er blevet gjort 
opmærksom på dette under anmeldelse til klubben, men derimod har fået gennemført deres tilmelding. Det skal 
selvfølgelig påpeges overfor kørerne, at det er deres ansvar at følge det af DMU’s gældende reglement.  
 
Disciplinærnævnet fastholder kørernes indkørte point. Anmeldelsesgebyret for de omhandlede kørere 
konfiskeres ligesom Sønderborg Motor Club ikendes en bøde af samme størrelse. Beløbene tilfalder DMU’s 
Hovedkasse. Disciplinærnævnet henviser ligeledes Sønderborg Motor Club til fremadrettet at følge de af DMU 
givne retningslinjer for tilmelding til løb.  
 
Beløbene skal indbetales til DMU’s konto: 5044 1092819 senest 21 dage fra d.d. Ved overførslen angives navn og 
klub. 
 
 
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. 
 

Brøndby, den 02. august 2017 
På vegne af disciplinærnævnet 

 

 
Camilla Friberg 


