
 
 

24. juni 2014 

 

Fjelsted Speedway Klubs (Team Fjelsted ApS) anke om benyttelse af 

kører Ulrich Østergaard i match 500-05-12 mod Outrup Speedway 

Club (Team Varde Elitesport) d. 21. maj 2014. 

 

Kendelse 

DMU’s Disciplinærnævn har gennemgået alle sagens dokumenter. 

På baggrund af dette har Disciplinærnævnet fundet det dokumenteret, at Fjelsted Speedway Klub 

(FSK) imod Speedway reglementet § 27.2 benyttede Ulrich Østergaard. 

 

FSK fremfører i anken at en fejlagtig henvisning i reglementet betyder, at Ulrich Østergaard er 

fuldbyrdet medlem af bruttotruppen.  

Disciplinærnævnet finder ikke at fejlen i reglementet er et gyldigt argument, da FSK inden 

matchen var gjort opmærksom på fejlen, samt at reglementsteksten ikke har været ændret i flere 

år. Derudover er henvisningen åbenlys forkert, hvilket FSK burde have været vidende om.  

FSK fremfører flere gange at skrivelser fra Turneringsadministrationen (TA) er fremsendt til FSK 

og ikke Team Fjelsted ApS og dermed til den forkerte juridiske enhed.  

Disciplinærnævnet skal bemærke at DMU har medlemsklubber og medlemsklubben er FSK. Team 

Fjelsted er en del af FSK og kan kun køre med i DSL af denne grund. At FSK kalder deres hold i DSL 

for Team Fjelsted ændrer ikke på dette. Der er tale om én og samme klub sportsligt set. 

FSK anfører at § 21.2. punkt c ikke er gældende for DSL.  

Disciplinærnævnet anerkender ganske rigtigt at der i Speedway-reglementet er nogle paragraffer 

som udelukkende gælder for DSL (§25 - § 31), hvilket dog på ingen måde betyder at det øvrige 

reglement ikke også er gældende for DSL. Paragrafferne for DSL må dog vurderes at have forrang 

for det øvrige reglement, såfremt der er en konflikt mellem enkelte paragraffer. §28.2 beskriver 

TA’s kompetencer og ikke hvordan en specifik reglementsovertrædelse skal håndteres. Det gør § 

21.2 punkt c derimod, hvorfor denne paragraf er gældende.  

FSK anfører at § 23 ikke er gældende for DSL, men det derimod er § 30 der er gældende for DSL. 

Disciplinærnævnet er enigt med FSK i denne fortolkning, da de 2 paragraffer omhandler det 

samme og § 30 som en del af de særlige paragraffer omhandlende DSL har forrang. Det bemærkes 

at FSK ikke er blevet straffet i henhold til § 23, men der henvises fejlagtigt til paragraffen i skrivelse 

til FSK fra TA (bilag 2). 



 
FSK er derimod blevet straffet i henhold til § 30.1 punkt a, hvilket efter Disciplinærnævnets 

fortolkning er korrekt, da Disciplinærnævnet i mangel på en mere præcis formulering sidestiller 

det at bruge en ulovlig kører med at mangle en kører. 

 

 

Sanktion 
Disciplinærnævnet underkender anken og fastholder TA’s afgørelse. 

Resultatet 35-51 opretholdes! 

Bøden på kr. 20.000,- og frakendelsen af 1 matchpoint opretholdes ligeledes. 

 

 

Yderligere kommentarer 

Ankegebyr tilbagebetales ikke. 

 

Disciplinærnævnet henstiller på det kraftigste at SK Speedway og TA gennemgår Speedway-

reglementet, så alle henvisninger er korrekte. 

Disciplinærnævnet henstiller ligeledes at SK Speedway og TA tilretter Speedway-reglementet 

således, at det ikke åbner for forskellige fortolkninger og dermed fremstår upræcist.  

TA bedes sammen med DSL-klubberne beslutte om det er moderklubberne eller selskaberne der 

tilskrives. 

 

 

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 

 

 


