
 
 
      24. juni 2014 

 

Fjelsted Speedway Klubs (Team Fjelsted ApS) anke om fejl i Outrup 

Speedway Clubs (Team Varde Elitesport) bruttotrup til DSL. 

 

Kendelse 

DMU’s Disciplinærnævn har gennemgået alle sagens dokumenter. 

På baggrund af dette har Disciplinærnævnet fundet det dokumenteret, at Outrup Speedway Clubs 

(OSC) ikke har opfyldt kravene i § 26.1, da truppen ikke indeholder 3 kørere med dansk licens. 

 

Disciplinærnævnet finder det beklageligt at Turneringsadministration (TA) ikke har opdaget fejlen 

og dermed godkendt en fejlagtig bruttotrup. Der er tale om en administrativ fejl og det vurderes at 

OSC har handlet i god tro. 

 

OSC har ved alle matcher stillet med hold, der har overholdt reglementet. 

 

Disciplinærnævnet vurderer ikke at FSK’s oprindelige protest er indgivet korrekt, da en given klubs 

trupsammensætning ikke vedrører en enkel match. En klubs hold til en given match er derimod 

omfattet af alment reglements § 01.172 om protester. 

 

FSK fremfører at skrivelser fra Turneringsadministrationen (TA) er fremsendt til FSK og OSC. FSK 

mener, at skrivelserne rettelig skulle være fremsendt til Team Fjelsted ApS og Team Varde 

Elitesport.  

Disciplinærnævnet skal bemærke at DMU har medlemsklubber og medlemsklubberne i dette 

tilfælde er FSK og OSC. Team Fjelsted og Team Varde Elitesport kan kun køre med i DSL, da 

moderklubberne er medlem af DMU. At FSK og OSC kalder deres hold i DSL for Team Fjelsted og 

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

 

 

Sanktion 
Disciplinærnævnet underkender anken, da protesten ikke overholder § 01.172 i alment reglement. 

OSC idømmes ingen straf. 

 

 



 
Yderligere kommentarer 

Ankegebyr tilbagebetales. 

 

Disciplinærnævnet pålægger OSC, at de øjeblikkeligt retter deres bruttotrup, så den overholder 

reglementet. TA bør sikre sig at dette sker, såfremt det ikke allerede er bragt i orden. 

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

tilskrives.  

TA bør afholde sig fra at udtale sig om evt. klager, da det ikke ligger indenfor deres kompetence. 

Disciplinærnævnet er dog enigt i TA’s vurdering, at en evt. frist for klage udløber 90 dage fra en 

påstået overtrædelse er sket og ikke 90 dage fra en påstået overtrædelse bliver opdaget. 

 

 

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 

 

 

 

 


