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              DANMARKS MOTOR UNION  

            Ordensnævnet 

       

 

KENDELSE 

Sag 2/2017 

 

Anke af 17. august 2017 fra Sønderborg Motor Club over DMU Disciplinærnævns kendelse afsagt d. 27. 

juli 2017 vedrørende påstået ukorrekt anmeldelse af kørere ved 2. afdeling af JM/FM hos Sønderborg 

Motor Club d. 3. juni 2017  

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

Afsnit 12.6. 

Sagens parter er: 

 

Appellant: 

Sønderborg Motor Club 

Amtsvejen 10C 

Nybøl 

6400 Sønderborg 

 

Indstævnte: 
DMU Sportskommission Motocross 

Brøndby Stadion 20 

2605 Brøndby 

 

På formøde den 28.08.2017 besluttede Ordensnævnet at behandle anken på nævnsmøde onsdag d. 

13.09.2017.  

Som grundlag for sagens behandling forelå ved nævnsmødet følgende dokumenter: 

 

1. Anke til kontoret d. 15.08.2017 
2. Anke til Ordensnævnet bilag 12 d. 16.08.2017 
3. Uddybende bemærkninger ordensnævnet JM FM d. 28.08.2017 
4. Sagsrapport - Disciplinærnævnet d. 17.08.2017 

a. Heri indeholdt de af Disciplinærnævnet anvendte dokumenter. 
 
 

Følgende deltog i sagens behandling: 
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Ordensnævnets medlemmer, Henrik Nørgaard, Bent Andersen og Peter Hansen, som alle erklærede sig 

habile. Herudover deltog Ordensnævnets sekretær, Camilla Friberg. 

 

Appellanten Sønderborg Motor Club v/ Ole Poetzsch med bisidder Kristian Lang. 

 

Indstævnte SK Motocross v/Asger Pedersen 

 

 

Appellantens påstand er, at Sønderborg Motor Club i det foreliggende tilfælde har været berettiget til og 

været i god tro med hensyn til direkte modtagelse af omtalte køreranmeldelser til JM/FM stævnet d. 3. juni 

2017.  

Indstævntes opfattelse er, at tilmelding til stævnet via DMU online anmeldelse har været obligatorisk, og at 

der ikke har foreligget omstændigheder, der har berettiget Sønderborg Motor Club til at modtage 

anmeldelser på anden vis. 

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

De drøftede bestemmelser for indgivelse af anmeldelse fremgår af Motocross Reglement 2017 afsnit 8.1 og 

8.2.  

Endvidere er behandlet formularen ”Motocross/Off-Track: Løbstilladelse: JM-FM” - oprettet af Appellanten 

01-05-2017 og godkendt af DMU 02-05-2017. 

Ordensnævnet anser formuleringerne af pågældende reglementsafsnit og formularen for Løbstilladelse for 

mindre hensigtsmæssige, idet disse kan mistolkes og i et vist omfang kan læses som indbyrdes 

modstridende: 

 I Afsnit 8.1 linje 1 anføres: ”Anmeldelse skal altid skal ske på DMU’s obligatoriske online 

anmeldelse.” 

 I Afsnit 8.2 linje 6 anføres: Ved cup/pokalløb efteranmeldelse:  Direkte til arrangørklub.” 

 I Afsnit 8.1 linje 4 og 5 anføres: ”Undtaget er dog mesterskabsløb og turneringsløb, hvor alle 

anmeldelser, der er indkommet rettidigt, skal godtages.” 

 I Afsnit 8.2 linje 4 og 5 anføres: ”Tilmelding til mesterskabsløb: 2 dage før stævnedatoen, ingen 

mulighed for efteranmeldelse.” 

 I formularen for Løbstilladelse er nederst på side 1 anført mulighed for to tidsfrister, uagtet at der 

ved mesterskabsløb, jf. Afsnit 8.2, linje 4 og 5 kun er én gældende tidsfrist, 2 dage før 

stævnedatoen. 

 I formularen for Løbstilladelse side 2 er angivet en rubrik med tekst: ”Anmeldelses adresse” 

Det har således ikke været éntydigt, at anmeldelse altid har skullet ske via DMU online anmeldelse. Ved 

visse løbstyper har det generelt været accepteret med (efter-)anmeldelse uden om online anmeldelse 

direkte til arrangørklub. Indstævnte ville heller ikke ved afhøringen afvise, at anmeldelse direkte til 

arrangørklub tidligere er forekommet i forbindelse med mesterskabsløb. 
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Det må til en vis grad betegnes som vildledende, at en Løbstilladelse til et mesterskabsløb af 

Sportskommissionen godkendes med en udfyldt ”Anmeldelses adresse”, hvis det er hensigten, at en sådan 

adresse tilknyttet løbsarrangøren ikke må benyttes til afgivelse af anmeldelse.  

 Ordensnævnet giver på dette grundlag Appellanten medhold i anken. 

Ordensnævnet noterer, at SK Motocross den 9. juni 2017, altså allerede få dage efter pågældende stævne, 

på www.dmusport.dk under overskriften ”Seneste Nyheder, MX: Information til klubber og kørere om 

anmeldelse til løb” offentliggør en præcisering af, ”hvordan og hvornår man skal tilmelde sig i henholdsvis 

mesterskabsklasser og pokalklasser”.  

Ordensnævnet finder dette initiativ meget tilfredsstillende, men vurderer det på den anden side også som 

en accept af, at der har været et behov for denne præcisering. 

Kendelse 

 Ordensnævnet giver Appellant Sønderborg Motor Club fuldt medhold.  

 Den af Disciplinærnævnet idømte konfiskering af anmeldelsesgebyr for pågældende kørere samt 

den dertil hørende af Disciplinærnævnte idømte bøde annulleres. 

 Pågældende kørere beholder deres på løbsdagen indkørte points. 

 Ordensnævnet pålægger SK Motocross at gennemgå og tilrette de relevante reglementsafsnit 

samt formularen Løbsanmeldelse, således at der fremadrettet ikke opstår lignende sager om 

tekstfortolkning, hvor der kan være berettiget tvivl om forståelsen. 

 Ankegebyret tilbagebetales. 

 Sønderborg Motor Club tilkendes rejsegodtgørelse for tilstedeværelse ved nævnsmødet efter 

DMU’s regler herfor.  

 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 19. september 2017 

 

                                                                   

 

Henrik Nørgaard Camilla Friberg 

Formand for Ordensnævnet   Sekretær for Ordensnævnet       

http://www.dmusport.dk/

