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              DANMARKS MOTOR UNION  

            Ordensnævnet 

       

 

KENDELSE 

Sag 1/2017 

 

Anke af 8. august 2017 fra DMU Sportskommission Motocross over DMU Disciplinærnævns kendelse 

afsagt d. 25. juli 2017 vedrørende pointtildeling ved DM-A motocross i Holstebro d. 11. juni 2017  

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

Afsnit 12.6. 

Sagens eneste part er: 

 

Appellant: 
DMU Sportskommission Motocross 

Brøndby Stadion 20 

2605 Brøndby 

 

På formøde den 28.08.2017 besluttede Ordensnævnet at behandle anken på samme møde, som derfor 

ligeledes fik status som nævnsmøde. Ordensnævnet har således ikke anset det for påkrævet i denne sag at 

afholde selvstændigt nævnsmøde med indkaldelse af sagens part(er) samt eventuelle bisiddere og vidner. 

Som grundlag for sagens behandling forelå ved mødet følgende dokumenter: 

 

1. Anke fremsendt af SK Motocross d. 8. august 2017 over kendelse fra DMU’s Disciplinærnævn i 

nævnets Sagsnr. 21-17. 

2. Disciplinærnævnets kendelse afsagt d. 25. juli 2017. 

 

I behandling af sagen deltog Ordensnævnets medlemmer, Henrik Nørgaard, Bent Andersen og Peter 

Hansen, som alle erklærede sig habile.  

 

Appellantens påstand er, at sagen omkring påstået ukorrekt pointtildeling ved DM-stævnet d. 11. juni 2017 

skal behandles, idet det er Appellantens opfattelse, at Disciplinærnævnet ikke har haft adkomst til at afslå 

klagen. 

Ordensnævnet giver Appellanten medhold. 

Nævnet anser, at Disciplinærnævnet ikke i den konkrete sag har haft tilstrækkeligt belæg for at kunne 

begrunde sit afslag med, at klager, jf. Alment Reglement afsnit 12.2, ikke kan rejses i forhold til hændelser 
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under et stævne, hvor der ikke har været nedlagt protest, og hvor der ikke foreligger indberetninger til 

dommer eller løbsledelse.  

Ordensnævnet anser derimod, at bestemmelserne, ligeledes i Alment Reglement afsnit 12.2, i tilstrækkelig 

grad hjemler SK Motocross mulighed for at rejse en klagesag af nærværende karakter for 

Disciplinærnævnet samt ret til at få klagen behandlet. 

Ordensnævnet anser det for mindre hensigtsmæssigt, at Disciplinærnævnet, til trods for sit principielle 

afslag på klagen fra SK Motocross, alligevel foretager en sagsbehandling og i kendelsen refererer udsagn fra 

klagesagens parter og fra officials ved stævnet. 

På baggrund af ovenanførte og sagens akter i øvrigt, afsiger Ordensnævnet følgende énstemmige  

Kendelse 

 Sagen hjemvises til DMU’s Disciplinærnævn, som således pålægges at foretage genbehandling af 

den af SK Motocross rejste klagesag. 

 Ankegebyret tilbagebetales.  

 Øvrige med sagen forbundne omkostninger afholdes af DMU.  

 

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. 

 

 

Brøndby, den 1. september 2017 

 

              

Henrik Nørgaard                                                         Camilla Friberg 

Formand for Ordensnævnet     Sekretær for Ordensnævnet 

       


