
 

 
 

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS 
 
 

KENDELSE 
afsagt den 24. oktober 2014 

 

i sag nr. 11/2014 

 

Nicolaj Skovgaard Christensen  

mod 

Emil Jepsen 

 
 
Sagen er behandlet af Lis Hævdholm, Ole Borch, John Skovbjerg og Morten Larsen. 
 

APPELLEN OG SAGENS BEHANDLING 

Nicolaj Skovgaard Christensen v/advokat Christian Laubjerg har ved appelskrivelse af 4. september 
2014, modtaget den 6. september 2014, indbragt Danmarks Motor Unions (DMU) Ordensnævns ken-
delse af 30. august 2014 for DIF-idrættens Højeste Appelinstans.  

Ved den appellerede kendelse ændres DMU’s Disciplinærnævns kendelse af 25. juni 2014 således, at 
løbsdommerens afgørelse om at diskvalificere Nicolaj Skovgaard Christensens og fratage hans opnåe-
de point i forbindelse med løbsafdelingen den 29. maj 2014 i motocross-serien DM B MX 2 stadfæste-
des.  

Løbsdommeren afgørelse blev begrundet med, at Nicolaj Skovgaard Christensen v/faderen Klaus 
Skovgaard Christensen nægtede teknisk kontrol af sin motocrosscykel på baggrund af en protest mod 
cylindervolumen nedlagt af Emil Jepsen v/faderen Torben Jepsen. 

Den appellerede kendelse er begrundet således: 

”Ordensnævnet har ved sin beslutning om at tage sagen til behandling anerkendt den nedlagte protest af 
29.05.2014 som værende gyldig. 
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Alment Reglement§ 01.172 om afgivelse af protest indeholder bestemmelse om, at enhver protest skal være 
ledsaget af et protestgebyr, og der henvises til "gebyr og takst bilag". Ordens nævnet antager, at "gebyr og 
takst bilag" i denne forbindelse er at forstå som DMU Afgiftscirkulære 2014, der anfører at gebyret ved "Pro-
test i forbindelse med løbsarrangement" udgør kr. 500,-. I Afgiftscirkulæret er dog endvidere anført, at geby-
ret ved "Protest mod Motorcykel" udgør kr. 2000,-. I Alment Reglement§ 01.172 anføres endelig i næstsidste 
afsnit, at "I pådømmelsen af protester mod maskiner eller udstyr skal fastlægges betalingsfordeling for even-
tuelle omkostninger forbundet med adskillelse/samling af motor og lignende. Normalt vil den tabende part 
være betalingspligtig. Max. beløb kr. 2.000,·." 

Ordensnævnet anser herudfra, at det er uklart, hvad protestgebyret rent faktisk er i forbindelse med en pro-
test af denne karakter. Nævnet finder, at denne usikkerhed ikke bør komme den protesterende til skade og 
godkender, at det indbetalte protestgebyr på kr. 500,- er dækkende i det aktuelle tilfælde.  

Protesten fra appellanten er i sin formulering tilstrækkelig klar og betyder, at behandlingen af protesten 
kræver undersøgelse af Nicolaj Skovgaard Christensens motorcykel, specifikt opmåling af motorvolumen. 
Dette medfører krav om, at motorcyklen skal stilles til rådighed for gennemførelse af den aktuelle undersø-
gelse/kontrol. 

Løbets dommer, Mogens Voigt, anfører, at han efter at have konfereret med stævnelederen søger at få motor-
cyklen stillet til rådighed for undersøgelse/kontrol. Dette medfører visse vanskeligheder, idet Klaus Skov-
gaard Christensen ikke mener, at kontrol og opmåling kan foregå med fornøden sikkerhed for, at motoren ik-
ke bliver forurenet, når den bliver åbnet, med mindre kontrollen foregår på, hvad der betegnes som et "uvil-
digt værksted". Dommeren prøver i samråd med stævnelederen at løse dette ved at tilbyde, at en på banen til-
stedeværende autoriseret forhandler er villig til at foretage undersøgelsen/kontrollen under iagttagelse af de 
nødvendige forholdsregler i et dertil egnet lukket lokale, som forefindes på banen, og med tilstedeværelse af 
uvildige kontrollanter. I forløbet meddeler dommeren flere gange Klaus Skovgaard Christensen, at hvis han 
ikke stiller cyklen til rådighed for kontrol på baneområdet, vil det medføre, at Nicolaj Skovgaard Christensen 
bliver diskvalificeret ved stævnet, og at dagens resultater vil blive korrigeret i overensstemmelse hermed. 

Efter fortsatte diskussioner om en løsning ender det med, at Klaus Skovgaard Christensen – trods dommerens 
gentagne advarsler - vælger at nægte, at der kan foretages undersøgelse/kontrol af motorcyklen under de 
tilbudte forhold, hvorefter han tager cyklen i sin varetægt.  

Stævneresultatet korrigeres herefter som konsekvens af, at dommeren diskvalificerer Nicolaj Skovgaard 
Christensen.  

På baggrund af ovenanførte, sagens akter i øvrigt og de på nævnsmødet den 28.08.2014 foretagne afhøringer 
af sagens parter samt indkaldte vidner, afsiger Ordensnævnet følgende enstemmige kendelse: 

Anken tages til følge. 

SK Motocross sørger for de nødvendige rettelser af løbets resultat m.v.” 

Nicolaj Skovgaard Christensen v/advokat Christian Laubjerg har foruden appelskrivelsen med bilag 
afgivet supplerende indlæg i sagen. 

Emil Jepsen v/formand i Sønderborg Motor Club Ole Poetszch har ikke ønsket at afgive yderligere be-
mærkninger i sagen, men har henvist til sit indlæg (ankeskrivelse) for DMU’s Ordensnævn. 

DMU har afgivet svar på en række spørgsmål stillet af Appelinstansen.  
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Endelig har DMU’s Ordensnævns sekretariat fremsendt de øvrige sagsakter, som er indgået ved næv-
nets behandling af sagen. 

Sagen er behandlet på skriftligt grundlag i Appelinstansen efter parternes ønske. 

Appelinstansen har i denne forbindelse ikke fundet grundlag for undtagelsesvis at imødekomme Nico-
laj Skovgaard Christensen v/advokat Christian Laubjergs anmodning om at få beskikket advokat og 
tillagt appellen opsættende virkning.  

PÅSTANDE 

Nicolaj Skovgaard Christensen v/advokat Christian Laubjerg har nedlagt påstand om, at DMU’s Or-
densnævns kendelse af 30. august 2014 ændres således, at Nicolaj Skovgaard Christensen genindsæt-
tes i resultatet fra begge heat i DM B-løbet i Hjørring den 29. maj 2014, og at resultaterne fra stævnet 
og den samlede DM-stilling tilrettes. 

Emil Jepsen v/formand i Sønderborg Motor Club Ole Poetszchs svar forstås som en påstand om stad-
fæstelse.  

OPLYSNINGER I SAGEN 

Sagens faktiske omstændigheder er beskrevet overordnet i den appellerede kendelse fra DMU’s Or-
densnævn.  

Det fremgår af kendelsen, at sagen blev behandlet mundtlig på et møde i Ordensnævnet, og at der blev 
afgivet vidneforklaring af bl.a. løbsdommer Mogens Voigt og stævneleder Christian Foghsgaard. Begge 
officials har også afgivet skriftlige forklaringer om sagens omstændigheder i forbindelse med sagens 
behandling i DMU-regi. 

Den 29. maj 2014 blev 2. løbsafdeling i motocrossserien DM B MX 2 afviklet i regi af klubben Hjørring 
Motorsport. Nicolaj Skovgaard Christensen og Emil Jepsen deltog begge i afdelingen.  

Efter afslutningen af sidste heat indgav Emil Jepsen v/faderen Torben Jepsen protest mod Nicolaj 
Skovgaards Christensens motorcykel. Protesten blev indgivet til løbsleder Christian Foghsgaard med 
samtidig betaling af et protestgebyr på kr. 500. Det er omtvistet i sagen, om gebyret er af rette størrel-
se. 

Af den i sagen fremlagte skriftlige protest fremgår:  

 ”Protest 

 Vi indgiver protest på at #365 Nicolaj Christensen kærer på Athena 290 ccm. kit 

 Torben Jepsen” 

På protesten er tidspunktet for dens indgivelse angivet til kl. 16:22 og således efter, at det sidste heat 
efter det oplyste blev afsluttet kl. 16:15. Protesten er signeret med løbsleder Christian Foghsgaards 
initialer.  
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Af løbsdommer Mogens Voigts dommerrapport fremgår følgende om baggrunden for diskvalifikation 
og fratagelse af Nicolaj Skovgaard Christensens opnåede point på dagen: 

”Der blev nedlagt protest mod kører nr. 365 Nicolaj Skovgaard Christensen for ulovlig brug af 290 C C kit. 
Protesten blev godtaget og gebyret tilbagebetalt, idet Nicolajs far nægtede kontrol af cyklen. Resultatlisten 
blev ændret. Protesten og den videre eventuelle behandling er overgivet til Sportsudvalget og MX –
Kommissionen.” 

Foruden en tvist om gyldigheden af den nedlagte protest, angår sagen omstændighederne i forbindelse 
med den tekniske kontrol, som efterfølgende skulle foretages af Nicolaj Skovgaard Christensens mo-
torcykels motorvolumen som følge af protesten, er omtvistede i sagen.  

Det er i denne forbindelse uomtvistet, at Nicolaj Skovgaard Christensen v/faderen Klaus Skovgaard 
Christensen ikke selv ville åbne motoren i forbindelse med kontrollen, og at kontrollen af motoren 
ikke blev gennemført, inden motorcyklen blev kørt bort fra stævnepladsen.  

REGELGRUNDLAGET 

Alment reglement 
Af det almene reglements sanktionsafsnit (pkt. 01.160-01.169) fremgår, at løbsdommeren bl.a. kan 
ikende en kører en pointstraf og foretage diskvalifikation.  

Af afsnittet om protester, klage og anke (pkt. 01.172-01.175) fremgår, at protestsager afgøres af løbs-
dommeren.  

Af den specifikke regel om protester i pkt. 01.172 fremgår: 

”En protest afgives under afholdelse af et stævne. En protest vedrører udelukkende afviklingen af den pågæl-
dende konkurrence og overtrædelse af DMU’s reglementer. 

Enhver kører, official eller anden i den givne situation direkte involveret person, som kan påstå sig forurettet 
af en beslutning, handling eller forsømmelse forårsaget af en deltager, arrangør eller official under stævne 
har ret til at protestere. 

Enhver protest skal være skriftlig, og den skal være ledsaget af et protestgebyr (se gebyr og takst bilag). 

En protest skal indeholde: 

• Kortfattet beskrivelse af hændelsesforløb 

• Begrundelse for protesten 

• Fremførelse af påstand 

• Underskrift og evt. licensnummer 

Protest kan kun indgives mod en enkelt hændelse, kører, official, motorcykel/BMX-cykel eller resultat. 

Protester skal stiles til dommeren (juryen). Protesten skal afleveres til stævnelederen til videregivelse til og 
påkendelse af dommeren (juryen). 
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Stævnelederen skal inden videregivelse til dommeren (juryen) i den protesterendes påsyn på protesten anføre 
afleveringstidspunkt (dato og tidspunkt) og modtagelseskvittering, samt på forlangende udlevere kvittering 
til protestanten. Sker dette ikke, er protesten ugyldig. 

Protester mod en uregelmæssighed, som kan påvirke en konkurrences resultat, skal afgives uden tøven. Såle-
des skal f.eks. protester mod en anmeldelses gyldighed, mod baneudformning, heatopsætning osv. afgives, så 
snart antagelsen om uregelmæssigheden anses for velbegrundet. 

Ligeledes skal protester mod fejl eller uregelmæssigheder under en konkurrences gennemførelse afgives så 
tidligt efter hændelsen, som det er praktisk muligt. Protest mod et resultat skal afgives senest 30 minutter ef-
ter publiceringen af det pågældende resultat, medmindre andet er angivet i Løbstilladelsen. 

Dommeren skal tage behørigt hensyn til alle parter, der berøres af protesten. Parterne skal være berettigede 
til at supplere med vidneudsagn, og der skal gives dem og deres vidner lejlighed til at kommentere sagen. Så-
fremt parterne eller deres vidner ikke giver møde eller ikke lader høre fra sig, foretages bedømmelsen ud fra 
det foreliggende materiale. 

En dommers (en jury’s) behandling af en protest kan resultere i: 

Godtagelse af protesten. 
Protestgebyr tilbagebetales. Nødvendige ændringer i resultater, idømmelse af sanktioner m.m. effektueres. 
Underkendelse af protesten. 

Protestgebyr fremsendes til DMU. Der foretages normalt ikke videre. 

I pådømmelsen af protester mod maskiner eller udstyr skal fastlægges betalingsfordeling for eventuelle om-
kostninger forbundet med adskillelse/samling af motor og lignende. Normalt vil den tabende part være beta-
lingspligtig. Max. beløb kr. 2.000,-. 

En protest der er behandlet af en dommer (jury) kan ankes til DMU’s Disciplinærnævn.” 

Afgiftscirkulæret 
Af DMU’s Afgiftscirkulære 2014 fremgår, at en ”Protest i forbindelse med løbsarrangement” er pålagt et 
gebyr på kr. 500, mens en ”Protest mod Motorcykel” er pålagt et gebyr på kr. 2.000. 

Motocrossreglementet 
DMU’s specielle regler for motocrosssporten følger af DMU’s Motocross Reglement. Af de generelle 
regler i reglementets afsnit 3 for afviklingen af motocrossløbene fremgår følgende i pkt. 3.7 om teknisk 
kontrol og forevisning af DMU-kørerlicens: 

”Alle deltagende kørere skal, ved ethvert stævne, forevise deres DMU-kørerlicens for stævne-ledelsen, inden 
tilmeldingsfristens udløb. 

Kontrollen af maskiner foretages stikprøvevis, minimum 50 % af de tilstedeværende maskiner, enten i vente-
zonen eller i ryttergården. 

Der foretages kontrol af alle kørernes personlige sikkerhedsudstyr ved alle stævner. 

Ingen kører kan påstå at have afsluttet et løb, førend hans motorcykel har været stillet til rådighed for og om 
nødvendigt gennemgået efterkontrol. 

Opstår en kendelig lydforøgelse fra en maskines udstødning, skal den udtages og udelukkes. Udtagelse kan 
dog undgås, hvis der køres i reparationsområdet senest anden gang køreren når hertil.” 
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Det er ikke herudover fastsat nærmere regler i motocrossreglementet for proceduren ved gennemfø-
relsen af den tekniske kontrol.  

Appelinstansen har under sagens forberedelse spurgt DMU, om og hvorledes der foretages teknisk 
kontrol af motocrosscyklernes motorvolumen under den almindelige, stikprøvevise tekniske kontrol 
under løbsafdelingerne. DMU har hertil svaret: 

”Den tekniske kontrol er visuel, hvor det tjekkes at motorcyklen ikke er farlig. F.eks. tjekkes styr, skærm, 
bremser samt personligt sikkerhedsudstyr. De fleste motorcykler bliver tjekket i ventezonen. 

En motorcykel bliver kun åbnet og får tjekket motorvolumen såfremt der bliver indgivet en protest. Det 
egentlig tjek foretages af køreren selv, hans mekaniker eller anden kompetent person under overværelse af 
officials.” 

Af motocrossreglementets pkt. 3.22 fremgår, at der til ledelse af stævnerne bl.a. skal være en dommer, 
en stævneleder og en chef for teknisk kontrol (TK). 

Dommerens opgaver er oplistet i pkt. 3.24: 

”Dommeren ved et stævne er ikke ansvarlig for dettes organisation, men er øverste myndighed og har pligt til 
at fremme overholdelsen af sportsreglementet og løbstilladelsen. 

a.  Har til opgave at udøve den højeste kontrol med stævnets gennemførelse. 

b.  Skal have forevist banegodkendelsen og skal ved selvsyn overbevise sig om, at banen er i forsvarlig stand. 

c.  Skal afgøre enhver protest, som måtte blive indgivet under stævnet. Skal høre de impliceredes forklaring. 

d.  Kan idømme deltagere og officials bøder på indtil kr. 500,- såfremt reglementet eller de instruktioner, som 
gives af stævnelederen eller dommeren, ikke efterkommes. 

e.  Kan udelukke en kører fra et eller flere heats eller fra resten af stævnet. Kan ligeledes udelukke en official, 
som anses uegnet, eller som har gjort sig skyldig i utilstedelig optræden eller i en usportslig handling. 
Desuden beordre fjernelse fra stævnepladsen af kørere eller andre personer, som vægrer sig ved at følge 
officials instrukser. 

f.  Kan, hvis dette er uomgængeligt nødvendigt eller påkrævet af sikkerhedshensyn, udskyde, afbryde eller 
indstille et løb eller en del deraf. 

g.  Kan beordre en motors slagvolumen målt op, eller andre tekniske undersøgelser foretaget, der måtte være 
nødvendige for at afgøre, om der er overensstemmelse med reglement og anmeldelse, og kan tilbageholde 
en motorcykel ved stævnets slutning. 

h.  Skal inden 3 dage efter et stævnes afslutning indsende en elektronisk dommerrapport til DMU, vedhæftet 
evt. afgivne protester, skadesanmeldelser og skal indeholde oplysninger, som kan belyse forholdene ved 
evt. afgivne protester, afgivne advarsler og foretagne udelukkelser samt årsager til forsinkelse og æn-
dringer i programmet og andre bemærkelsesværdige forhold.” 

I pkt. 3.25 fremgår, at stævnelederens opgaver bl.a. er at modtage og til dommeren viderebringe pro-
tester, der indgives under stævnet. 

Chefen for den tekniske kontrols opgaver fremgår af pkt. 3.26: 
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”Det påhviler chefen for den tekniske kontrol forud for træningen og løbet at forestå kontrollen af, at motor-
cyklerne samt kørernes påklædning og udstyr er i overensstemmelse med reglementets krav - herunder at al-
le deltagere bærer korrekt fastspændt hjelm ved udkørsel på banen - og de gældende løbstilladelser under 
stævnet. I forbindelse med styrt og uheld, er det chefen for den tekniske kontrols opgave at sikre sig, at køre-
tøjer og udstyr fortsat er i forsvarlig stand.” 

Nærværende sag vedrører en løbsserie i maskinklassen MX 2 og i klassetrin B-maxi. De tilladte cylin-
dervolumener for denne klasse fremgår af motocrossreglementets pkt. 4.2.1 og 4.2.2, jf. bilag 8, og 
maksimumgrænsen er 250 cc (4-takt).  

Foruden i de generelle regler i motocrossreglementet, er løbsserien reguleret i reglementet pkt. 9.4, 
der ikke i øvrigt indeholder specifikke regler om protester og teknisk kontrol. 

PARTERNES ARGUMENTER 

Nicolaj Skovgaard Christensen v/advokat Christian Laubjerg har vedrørende gyldigheden af den ned-
lagte protest overordnet anført, at motocrossreglementets pkt. 18.8.7, som vedrører protest, henviser 
til Alment Reglement pkt. 01.172 og bestemmelsen (pkt. 15.8.7) indeholder et uddrag heraf. 

Det fremgår af Alment Reglement 2014, pkt. 01.172, at enhver protest ska l være skriftlig og ledsaget 
af et protestgebyr. 

Det præciseres i Motocross Reglement 2014, pkt. 15.8.7, at gebyret skal erlægges kontant i forbindelse 
med protesten, og da protesten er mod en motorcykel, udgør gebyret kr. 2.000, jævnfør afgiftscirkulæ-
ret. 

Det fremgår endvidere af omhandlede bestemmelse i Alment Reglement, at protesten bl.a. skal inde-
holde fremførelse af påstand og være underskrevet. Det fremgår endvidere, at stævnelederen inden 
videregivelse til dommeren på protesten skal anføre afleveringstidspunkt (dato og tidspunkt) samt en 
modtagelseskvittering. Sker dette ikke er protesten ugyldig.  

Det kan lægges til grund, at stævnelederen ikke har anført dato på protesten. 

Der er ikke tale om en protest over resultatet. Det følger af Alment Reglement, pkt. 01.172, at protest 
mod uregelmæssigheder skal indgives hurtigst muligt, og som sagen er oplyst, har det under hele da-
gen været muligt at se, hvilken cylinder appellanten kørte med (Athena). En cylinder der i øvrigt ikke 
behøver at være for stor.  

Protesten er således ikke indgivet hurtigst muligt, men derimod formentlig i almindelig frustration 
over, at appellanten vandt løbet. 

Som følge af, at Emil Jepsen v/klubformand Ole Poetzsch ikke har ønsket at komme med yderligere, 
må Appelinstansen lægge til grund, at det ikke er Torben Jepsen, der har indgivet protesten, som også 
anført i ankeskriftet, allerede fordi underskriften og skriften i protesten - ubestridt - ikke tilhører ham. 
Det er uoplyst, hvem der har skrevet protesten. 

For så vidt angår Ordensnævnets kendelse bestemmes det i Alment Reglement 2014 pkt. 01.180.3, at 
sagsafgørelsen/kendelsen skal indeholde præmisser med blandt andet henvisning til gældende be-
stemmelser. 
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Appelinstansen kan på baggrund af sagens beviser lægge til grund,  

at  der kun er betalt kr. 500 i protestgebyr, og ikke kr. 2.000 som påkrævet, 

at  protesten ikke er underskrevet af den protesterende, 

at  protesten ikke indeholder en påstand, 

at  stævnelederen ikke har påført dato på protesten, og 

at   Ordensnævnets kendelse ikke i sine præmisser henviser til de gældende bestemmelser, som dan-
ner grundlag for Ordensnævnets beslutning om at diskvalificere Nikolaj Skovgaard Christensen 
fra løbet. 

Allerede derfor må Appelinstansen komme frem til det resultat, at protesten er ugyldig, og at Ordens-
nævnets kendelse ikke opfylder de formelle krav som gælder herfor, og at appellanten derfor skal have 
medhold i de nedlagte påstande. 

Angående grundlaget for diskvalifikation har Nicolaj Skovgaard Christensen v/advokat Christian 
Laubjerg gjort gældende, at der ikke i noget reglement er hjemmel til at diskvalificere Nikolaj Skov-
gaard Christensen fra løbet. 

Dette må også formodes at være årsagen til, at Ordensnævnet ikke i sine præmisser har henvist til de 
regler, hvorpå beslutningen om diskvalifikationen støttes. 

Det bemærkes, at diskvalifikation er en meget drastisk sanktion, som må kræves at have klar og utve-
tydig hjemmel i omhandlede reglementer, og at enhver form for usikkerhed omkring håndtering af en 
teknisk kontrol, eventuelt som følge af manglende regler I forskrifter på området, må komme appellan-
ten til gode, idet særligt bemærkes, at det kan lægges til grund som ubestridt under sagen, at maskinen 
har været overgivet til dommerens varetægt på løbsdagen og efter nedlæggelse af den ugyldige pro-
test. 

Det bestrides, at appellanten har nægtet at lade maskinen åbne.  

Det fremgår udtrykkeligt af den skriftlige forklaring fra stævnelederen, at omhandlede cykel kom i 
dommerens varetægt efter ”protesten” blev nedlagt. Allerede af den grund kan det ikke lægges til 
grund, med den sikkerhed som må kræves for diskvalifikation, at appellanten har modsat sig teknisk 
kontrol; tværtimod. Det er ikke appellantens opgave at tage ansvar for gennemførelse af selve kontrol-
len (åbne motor m.v.); det må påhvile dommeren / den teknisk ansvarlige, og når dommeren har haft 
cyklen i sin varetægt, men alligevel ikke formået at udføre kontrollen, så ligger fejlen hos de ansvarlige 
på dagen og ikke hos appellanten. 

Det følger også af 01.172, in fine, at der skal fastlægges en betalingsfordeling af eventuelle omkostnin-
ger til adskillelse, hvilket modsætningsvist indikerer, at arbejdet ikke er forudsat udført af den person, 
over hvis motor der protesteres. 

Det bestrides, at det på baggrund af det pågældende reglement kan pålægges køreren eller dennes 
medhjælper selv at åbne motoren, og det kan ikke indlægges som en forudsætning, at alle deltagere i et 
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DMU løb er i stand til at åbne motor m.v. Hvis det skal stå til trone, at en kører selv er ansvarlig for at 
åbne motoren, hvis en konkurrent nedlægger en protest, så er det noget nyt. 

Den teknisk ansvarlige har ikke udtalt sig om sagen, har ikke taget ansvar for sagen på dagen, og han 
kom heller ikke og afgav forklaring, da mødet i Ordensnævnet blev afholdt. 

Det må lægges til grund, at der har hersket en del forvirring hos de ansvarlige på løbsdagen, allerede 
fordi ingen tilsyneladende ved, hvordan man skal håndtere sådan en protest i realiteten. Dette påpeges 
også selve Ordensnævnet og den skriftlige forklaring fra dommeren, der udtrykkeligt efterlyser klar-
hed i reglementet over, hvordan disse situationer fremover skal håndteres. 

Emil Jepsen v/klubformand Ole Poetszch har henholdt sig til sin ankeskrivelse af 14. juli 2014 til 
DMU’s Ordensnævn. Heri er det gjort gældende, at det indbetalte beløb på 500,00 kr.(protest gebyr) er 
i fuld overensstemmelse med DMU’s Alment Reglements pkt. 01.172, de sidste 4 linjer. 

I pådømmelsen af protester mod maskiner eller udstyr skal fastlægges betalingsfordeling for eventuel-
le omkostninger forbundet med adskillelse/samling af motor og lignende. Normalt vil den tabende 
part være betalingspligtig med et beløb op til maximalt 2.000 kr. For at dommeren kan pådømme en 
protest skal der indbetales et gebyr på 500. kr. herefter foretager han en omkostningsfordeling til at 
dække udgifterne ved en volumenkontrol, der må dog maximalt opkræves 2000 kr. Overstående er en 
klar beskrivelse af omkostningerne ved protest på motor /volumen. 

Afgiftscirkulære (protest mod motorcykel) er vildledende, da det foreskriver et fast beløb som er i 
strid med det almene reglements pkt. 01.172. Vi betragter cirkulæret som en prisliste fra kontoret. 

Det er et faktum at Nicolaj Skovgaard Christensens cykel ikke blev stillet til rådighed for teknisk kon-
trol, da hans far, Klaus Skovgård Christensen, afviste adskillelse af motoren ved teknisk kontrol/ES-
Teknik på dagen. Derefter afgav dommerne sin kendelse (diskvalifikation), som er i fuld overens-
stemmelse med reglement. 

APPELINSTANSENS BEGRUNDELSE OG KONKLUSION 

Af motocrossreglementets pkt. 3.24, c og g, fremgår, at løbsdommeren skal afgøre enhver protest, og at 
han kan beordre en motors slagvolumen målt op. Af pkt. 3.7 fremgår, at en kører om nødvendigt skal 
stille sin motorcykel til rådighed for kontrol. I det almene reglements sanktionsafsnit (pkt. 01.160-
01.169) er løbsdommeren tillagt kompetence til at idømme en kører pointstraf og diskvalifikation. 
Appelinstansen finder herefter, at manglende medvirken til teknisk kontrol i en protestsag kan sankti-
oneres med diskvalifikation. 

DMU’s Ordensnævn har efter sagens akter og de på mødet den 28. august 2014 foretagne afhøringer 
lagt til grund, at appellantens motorcykel ikke blev stillet til rådighed for teknisk kontrol. Der forelig-
ger ikke oplysninger for Appelinstansen, der giver grundlag for at tilsidesætte den således stedfundne 
bedømmelse af sagens faktiske oplysninger. 

På den baggrund og i øvrigt efter de grunde, der er anført i den indbragte afgørelse, stadfæstes denne.  

Det følger heraf, at Appelinstansen ikke har fundet, at synspunktet vedrørende protestens udformning, 
kan føre til andet resultat, idet Appelinstansen navnlig har lagt vægt på, at appellanten har været fuldt 
bekendt med det forhold, der blev protesteret over. Appelinstansen har heller ikke fundet, at det an-
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førte vedrørende den tekniske kontrols udførelse kan føre til andet resultat, idet Appelinstansen har 
fundet, at stillingtagen til den konkrete udførelse af den tekniske kontrol i den foreliggende sag må 
bero på det faglige skøn, som er udøvet af DMU’s Ordensnævn. 

 

Thi bestemmes: 

Danmarks Motor Unions Ordensnævns kendelse af 30. august 2014 stadfæstes. 

 

Lis Hævdholm 

Stedfortrædende formand 


