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              DANMARKS MOTOR UNION  

            Ordensnævnet 

       

 

KENDELSE 

Sag 1/2016 

 

Anke af 16.10.2016 fra DMU Sportskommission Speedway over DMU Disciplinærnævns kendelse af 

26.09.2016  

Sagen er behandlet i overensstemmelse med Procedureregler for DMU Ordensnævn, jf. Alment Reglement 

Afsnit 01.180 - 01.180.3. 

Sagens parter er: 

 

Appellant: 
DMU Sportskommission Speedway 

Brøndby Stadion 20 

2605 Brøndby 

 

Indstævnte: 

Marcus Birkemose (kører, licens 32691, 13 år pr. 09.10.2016) og Alex Birkemose (fader) 

Jernbanegade 16 

5550 Langeskov 

 

På formøde den 09.11.2016 besluttede Ordensnævnet at behandle anken på nævnsmøde den 29.11.2016.  

Som grundlag for sagens behandling forelå ved nævnsmødet følgende dokumenter: 

 
1. Indstilling fra DMU SK Speedway om skærpelse af straf efter hændelse med Marcus 

Birkemose, dateret 20.09.2016 
2. DMU Disciplinærnævns kendelse af 27.09.2016 

3. Anke af Disciplinærnævnets kendelse, dateret 16.10.2016 

4. Fremsendelsesbrev fra SK Speedway vedrørende Marcus Birkemose sagen, dateret 
01.11.2016 

5. Brev fra SK Speedway til Alex Birkemose, dateret 16.08.2011 
6. Dommerrapport fra stævne den 27.09.2014 

7. Brev fra SK Speedway til Marcus Birkemose, dateret 07.10.2014 

8. Dommerrapport fra stævne (FM finale) den 10.09.2016 
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9. Dommerrapport fra stævne (DM finale 85cc) den 18.09.2016 m/ bilag + udtalelser fra 
stævneleder Diana Nielsen og ass. landstræner Henrik Møller 

10. Udtalelse fra Alex Birkemose, modtaget 07.11.2016 
 

Følgende deltog i sagens behandling: 

 

Ordensnævnets medlemmer, Henrik Nørgaard, Bent Andersen og Peter Hansen, som alle erklærede sig 

habile.  

 

Appellanten SK Speedway v/ Stefan Kristjansson med bisidder Brian Berthelsen. 

 

Indstævnte Alex Birkemose (fader) og Marcus Birkemose med bisidder Brian Boye 

 

Som vidner førtes: 

Af Appellanten: Ass. landstræner Henrik Møller og dommer DM-stævne 18.09.2016 Henrik Christensen. 

Af Indstævnte: Casper Nielsen. 

Af Ordensnævnet: Dommer ved FM-stævne 10.09.2016 Thorkild Hansen og stævneleder ved DM-stævne 

18.09.2016 Diana Nielsen.  

 

Som påstand var af Appellanten fremsat anmodning om skærpelse af Disciplinærnævnets kendelse af 

27.09.2016 til fratagelse af Indstævnte Marcus Birkemoses kørerlicens frem til 1. juli 2017. 

Ordensnævnet gav til kende, at man var indstillet på i sagsbehandlingen at foretage en helhedsvurdering, 

således at også hændelser af disciplinær karakter vedrørende Indstævnte, som har fundet sted tidligere 

end den af Disciplinærnævnet bedømte hændelse i forbindelse med DM-stævnet 18.09.2016, blev 

inddraget. Pågældende hændelser er indrapporteret af Appellanten, nærmere beskrevet i 

sagsdokumenterne og kommenteret skriftligt og mundtligt af Indstævnte.   

Der fandt på nævnsmødet separate afhøringer sted af Appellanten med bisidder, Indstævnte med bisidder 

og alle tilstedeværende vidner, herunder to vidner indkaldt af Ordensnævnet. 

Afhøringerne afdækkede visse forskelle i oplevelsen af de hændelsesforløb, der har været ønsket inddraget, 

men ikke i en sådan grad, at der rokkes ved grundlaget for den helhedsvurdering, som Ordensnævnet har 

haft til hensigt at anlægge. 

Ordensnævnet besluttede konkret, at hændelse den 06.08.2011 vedrørende overtrædelse af de tekniske 

bestemmelser for microspeedway ikke skal indgå i helhedsvurderingen. Dette skyldes dels hændelsens 

afvigende karakter i forhold til øvrige vurderede hændelser, dels at overtrædelsen har fundet sted for mere 

end 5 år siden, hvor Indstævnte Marcus Birkemose var 7 år gammel.    

Ordensnævnet påpegede problemer med dokumenthåndteringen i forbindelse med hændelse den 

27.09.2014 (træningsstævne i Fredericia), hvor der fra Indstævnte og dennes bisidder har været rejst tvivl 

om, hvorvidt brev fra Sportskommission Speedway af 07.10.2014 er afsendt og modtaget i den form, som 
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fremgår af ovennævnte Dokument 7. Det har ikke været muligt for Ordensnævnet endeligt at verificere 

brevets eksistens med den foreliggende ordlyd og den anførte datering. Det påpeges, at brevet stilet til 

Indstævnte Marcus Birkemose fejlagtigt er påført licens nr. tilhørende en anden kører.   

Ordensnævnet har indgående drøftet den særlige problemstilling, som består i, at Indstævnte Marcus 

Birkemose er mindreårig - i forbindelse med de seneste hændelser i 2016 12 år, og i forbindelse med 

hændelsen i 2014 10 år - og blandt andet som følge heraf har været under stærk påvirkning af sin fader, 

ligeledes Indstævnte Alex Birkemose. Ordensnævnet vurderer, at den - isoleret betragtet - uacceptable og 

ukontrollable opførsel, som Marcus Birkemose har udvist i forbindelse med pågældende hændelser, er 

blevet forstærket i negativ retning af påvirkningen fra faderen, som har fulgt og støttet Marcus Birkemose i 

’tykt og tyndt’ gennem de senere år i Marcus’ karriere som ganske talent- og succesfuld kører i først 

microspeedway og siden 85 cc speedway. 

Ordensnævnet har endvidere dannet sig et indtryk af det indre liv og den herskende kultur i denne del af 

speedwaysporten, som ikke er éntydigt positivt. For nævnet ser det ud, som om den naturlige 

konkurrencementalitet, der skal præge en fart- og tempobaseret motorsportsdisciplin som speedway, her 

over en periode har udviklet sig til for meget ’krig på kniven’ og gensidig mistænkeliggørelse mellem 

kørerne indbyrdes, disses forældre og mellem kørere/forældre og arrangører/officials. Det er sandsynligt, 

at påvirkning fra forældre, der følger deres børn, finansierer deres deltagelse og måske også i nogle tilfælde 

pacer dem frem, har forstærket denne negative udvikling. Der kan heller ikke ses bort fra, at indtryk, som 

forældre og let påvirkelige unge mennesker har fået ved at iagttage topkøreres ageren i f. eks. FIM 

Speedway Grand Prix har forstærket tendensen, der yderligere i de her vurderede tilfælde tilsyneladende 

har udviklet sig til en habilitetsdiskussion og gensidig mistænkeliggørelse om motiver mellem 

speedwayklubber på Fyn og de officials, som de pågældende klubber stiller til rådighed for sporten. 

Ordensnævnet anser, at de således påpegede negative omstændigheder er særlig problematiske, fordi 

sportsudøverne her er helt unge mennesker, der ikke burde inddrages i og blive gjort til ’redskaber’ i 

konflikter, der i et vist omfang reelt genereres og drives af de voksne. 

Ordensnævnet anerkender, at der fra Sportskommission Speedway og fra kredsen af dommere og andre 

ledende officials er gjort en betydelig indsats for at dæmme op for den negative udvikling. Således er 

nævnet informeret om, at det er gjort til standardprocedure i forbindelse med de indledende kørermøder 

forud for løbsstart, at det fra dommer og stævneleder i umisforståelige vendinger tydeliggøres, at 

usportslig opførsel ikke vil blive tolereret, og at det vil have konsekvenser i form af udelukkelse, idømmelse 

af bøder el. lign., hvis uhensigtsmæssig ageren alligevel konstateres. Bøder er rent faktisk også udstedt af 

dommerne til Indstævnte Marcus Birkemose i forbindelse med de konkrete tre hændelser, der ligger grund 

for bedømmelsen i nærværende sag.  

Nævnet stiller sig dog tvivlende over for, om en fremgangsmåde med ’bål og brand’ og trusler om og 

effektuering af straffe i form af bøde, udelukkelse eller licensinddragelse er den rette, når det erindres, at 

der her er tale om mindreårige sportsudøvere omgivet af voksne med de forskellige roller, som disse nu 

indtager i det store spil.  

 



 

4 
 

 

Nævnet gør sig derfor til talsmand for, at de konstaterede og erkendte problemer med manglende disciplin, 

manglende gensidig respekt og påfølgende uro og dårligt klima i 85 cc speedway tackles på en anden og 

mindre hard core facon. Der bør introduceres nye vinkler i problembehandlingen, som det kan være 

vanskeligt at udvikle på uden at indhente inspiration udefra. Det påhviler ifølge sagens natur 

Sportskommission Speedway at sætte sig i spidsen for og styre en positivt rettet proces af denne karakter, 

men uden at sætte sig til dommer over, hvordan opgaven skal gribes an, drister nævnet sig alligevel til at 

anbefale, at der søges konsulentbistand i Danmarks Idrætsforbund, hvor der helt sikkert må kunne trækkes 

på erfaringer og viden om tilsvarende problemstillinger i andre sportsgrene, der har konstellationen unge 

sportsudøvere og deres forældre i forhold til en professionel eller semiprofessionel løbsorganisation inde 

på livet.  

Ordensnævnet tror på denne baggrund ikke på, at det har været vejen frem i den konkrete sag at idømme 

fratagelse af kørerlicens eller at følge påstanden om skærpelse af den af Disciplinærnævnet idømte 

sanktion ved udvidelse af fradømmelsesperioden. 

Ordensnævnet anerkender dog, at de aktuelle hændelser involverende Indstævnte fader Alex Birkemose og 

Marcus Birkemose har været ekstraordinære og derfor ikke bør gå upåtalte hen.  

På baggrund af ovenanførte, sagens akter i øvrigt og de på nævnsmødet den 29.11.2016 foretagne 

afhøringer af sagens parter samt indkaldte vidner, afsiger Ordensnævnet følgende énstemmige  

Kendelse 

 Indstævnte Alex Birkemose (fader) og Marcus Birkemose tildeles Advarsler med pålæg om 

fremover helt at afstå fra dårlig opførsel af den her konstaterede karakter. Skulle der mod 

forventning forekomme gentagelsestilfælde, vil stævnearrangører og dommere være berettigede 

til at tage skærpede sanktioner, herunder Udelukkelse eller Bortvisning, i anvendelse. 

 

 Den af Disciplinærnævnet idømte frakendelse af Indstævnte Marcus Birkemoses kørerlicens frem 

til og med 31.12.2016 afkortes til dags dato. 

 

 Ankegebyret tilbagebetales.  

 

 Øvrige med sagen forbundne omkostninger afholdes af DMU. Der tilkendes kørselsgodtgørelse 

efter DMU’s gældende regler til de af Ordensnævnet tilsagte og fremmødte vidner, Thorkild 

Hansen og Diana Nielsen. 

 

Nærværende kendelse kan ankes til DIF - Idrættens Højeste Appelinstans i overensstemmelse med 

Danmarks Idrætsforbunds love § 24 stk. 1 inden fire uger efter, at den, som ønsker at indbringe en 

afgørelse, har modtaget denne. 
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 Ordensnævnet ønsker, foranlediget af behandlingen af denne sag, yderligere at påpege: 

 At de konstaterede og åbenbare problemer med manglende disciplin, manglende gensidig respekt 

og påfølgende uro og dårligt klima i 85 cc speedway forsøges tacklet på en ny måde. Der bør 

introduceres nye vinkler i problembehandlingen, som det kan være vanskeligt at udvikle på uden at 

indhente fornyet inspiration udefra. Det påhviler ifølge sagens natur Sportskommission Speedway 

at sætte sig i spidsen for og styre en positivt rettet proces af denne karakter, men uden at sætte sig 

til dommer over, hvordan opgaven skal gribes an, drister Ordensnævnet sig til at anbefale, at der 

søges konsulentbistand i Danmarks Idrætsforbund, hvor der bør kunne trækkes på viden om 

tilsvarende problemstillinger i andre individuelt baserede idrætsgrene, der har praktisk erfaring 

med konstellationen unge sportsudøvere/deres forældre i forhold til en professionel eller 

semiprofessionel løbsorganisation.  

 

 

Brøndby, den 6. december 2016 

 

              

Henrik Nørgaard                                                         Camilla Friberg 

Formand for Ordensnævnet     Sekretær for Ordensnævnet 

       


