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Ret&Råd Fyn A/S    DANMARKS MOTOR UNION 

Havnegade 17     Ordensnævnet 

5500 Middelfart 

 

 

Anke/klageskrift, Deres j.nr. 305-25-106259-MES, af 21.07.2014 på vegne Fjelsted Speedway Klub og 

Team Fjelsted ApS over DMU Disciplinærnævns kendelse af 24.06.2014. 

På formøde den 06.08.2014 besluttede Ordensnævnet at behandle anken på nævnsmøde den 25.08.2014.  

Ved sagens behandling forelå følgende dokumenter: 

1. Anke/klageskrift j.nr. 305-25-106259-MES af 21.07.2014 fra Ret&Råd Fyn A/S, Middelfart på vegne 

Fjelsted Speedway Klub og Team Fjelsted ApS. 

2. Disciplinærnævnets kendelse af 24.06.2014. 

3. Anke fra Fjelsted Speedway Klub af 02.06.2014 vedr. benyttelse af kører Ulrich Østergaard. 

4. Turneringsadministrationens (TA´s) afgørelse af 27.05.2014. 

5. Dommerrapport af 21.05.2014 vedr. match 500-05-12. 

6. Protest af 21.05.2014 fra Region Varde Elitesport. 

7. A. – TA skr. af 09.05.2014 med præcisering af regelsæt. 

B. – E-mail af 15.05.2014 fra TA til Morten Svendsen. 

C. -  E-mail af 17.05.2014 fra TA til Morten Svendsen m.fl. 

D. – TA skr. af 21.05.2014 til Morten Svendsen m.fl. 

Følgende deltog ved sagens behandling:  

Ordensnævnets medlemmer, Henrik Nørgaard, Bent Andersen og Svend Conrad, der alle erklærede sig 

habile.  

På vegne appellanten Fjelsted Speedway Klub/Team Fjelsted ApS formand/direktør Annette Vesterskov og 

holdleder Morten Svendsen med bisidder advokat Martin Justesen. 

På vegne indstævnte SK Speedway formand Stefan Kristjansson med bisidder Ole Nørskov Nielsen. 

Som vidner førtes 1) stævneleder Finn Barasinski (for appellanten og nævnet) og 2) Thomas Schack, SK 

Speedway reglementsudvalg, og Rasmus Terkelsen, Turneringsadministrationen (TA) (begge for 

indstævnte). 

Stævnets dommer Bent Thomadsen var endvidere indkaldt som vidne (for nævnet), men var forhindret på 

grund af ferieophold i udlandet. 

Som påstand var af appellanten fremsat: 

1. At Fjelsted Speedway Klub (og dermed Team Fjelsted ApS) frifindes for straffen med frakendelse af 

1 matchpoint og bøde kr. 20.000,-. 

2. At Fjelsted Speedway Klub (og dermed Team Fjelsted ApS) frifindes for tiden og afgørelsen (-erne) 

henvises til fornyet behandling i såvel DMU´s disciplinærnævn som Speedway Turnerings 

Administrationen grundet sagsbehandlingsfejl. 
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3. Subsidiært: At Fjelsted Speedway Klub (og dermed Team Fjelsted ApS) frifindes, mod idømmelse af 

en straf mildere end frakendelse af 1 matchpoint og bøde mindre end kr. 20.000,- efter DMU´s 

Ordensnævns skøn.   

Det anføres i anken/klageskriftet, at kommunikationen mellem DMU´s organer og Fjelsted Speedway 

Klub/Team Fjelsted ApS er sket til forkert modtager, nemlig Fjelsted Speedway Klub, som er moderklub for 

Team Fjelsted ApS, og ikke til Team Fjelsted ApS. 

Ordensnævnet skal med henvisning til § 26.1 i Speedway-Reglement 2014 om Holdtilmelding medgive, at 

der kan være uklarhed om, hvorvidt licensen, der danner baggrund for holddeltagelsen i DSL, er udstedt til 

moderklubben eller selskabet, og at der derfor kan være usikkerhed om, hvorvidt det er moderklubben 

eller selskabet, der står som sportslig og økonomisk ansvarlig for deltagelsen i DSL-turneringen. 

Ordensnævnet tilskriver dette forhold, at det er lægmænd (frivillige ledere) og ikke jurister eller andre 

specialister, som udfører de med sporten forbundne opgaver i kommissioner og udvalg, og som derfor 

tillige er ansvarlige for de regelsæt, der ligger til grund. Ordensnævnet er dog af den opfattelse, at 

spørgsmålet om rette adressering og terminologi i korrespondancer ikke er et afgørende moment i denne 

sag.  

Ordensnævnet skal endvidere medgive, at der ved gennemgang af sagsakterne må konstateres et antal 

forkerte eller upræcise reglementshenvisninger og sammenblanding af reglementsbestemmelser, hvilket til 

dels kan henføres til, at det ikke er klarlagt præcist nok, i hvilket omfang §§ 25-31, der omhandler de 

særskilte regler for Dansk Speedway Liga (SDL) i enhver henseende har forrang i forhold til øvrige 

turneringsbestemmelser, §§ 18-24. Endvidere finder Ordensnævnet det problematisk, at der ikke i fuldt 

omfang er sket konsekvensrettelser af Speedway-Reglementet i forhold til de omfattende ændringer, der er 

foretaget i Alment Reglement fra 2013 til 2014, især bestemmelserne for behandling af Protest, Klage og 

Anke (§§ 01.172-01.175) og oprettelsen af DMU’s Disciplinærnævn (§ 01.176).  

Disse omstændigheder har været medvirkende til de opståede misforståelser om tolkning af reglerne og til 

Disciplinærnævnets håndtering af de aktuelle sager. Nye tiltag kræver nye rutiner og tilpasninger, hvor det 

også kan gøres gældende, at det må forventes, at rutinerede aktører i DMU-systemet bruger deres sunde 

fornuft og er med til at gøre reglerne klarere og dermed mere forståelige til gavn for alle, så misforståelser 

undgås. 

Ankens/klagens centrale punkt drejer sig om anvendelsen af køreren Ulrich Østergaard ved match 500-05-

12 i Dansk Speedway Liga (DSL). 

Det er godtgjort, at henvisningen i Speedway-reglementets § 27.2 til ”19.1.a”, hvilken henvisning i øvrigt 

figurerer i både 2013- og 2014-udgaverne af Speedway-Reglementet, er forkert. Der skulle, som præciseret 

af SK/TA pr. 09.05.2014, rettelig have stået ”26.1”. Det er endvidere af sagens parter accepteret, at havde 

der i reglementets § 27.2 korrekt været henvist til ”26.1” og ikke til ”19.1.a”, ville den aktuelle diskussion 

om kører Ulrich Østergaards adgang til deltagelse i matchen ikke være opstået. 

Ordensnævnet skal i den forbindelse udtale, at henvisningen til ”19.1.a”, hvilken paragraf ikke eksisterer i 

hverken 2013- eller 2014-udgaverne af reglementet, for alle parter må have fremstået som åbenbart 

meningsløs, også forud for den af SK/TA udsendte præcisering i skrivelse af 09.05.2014 til DSL-teamene. 
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Det kan således efter Ordensnævnets opfattelse ikke tillægges vægt, at Fjelsted Speedway Klub/Team 

Fjelsted ApS anser SK/TA´s præcisering af reglerne af 09.05.2014 som værende uden gyldighed med den 

begrundelse, at der er tale om en reglementsændring, der i henhold til Alment Reglement § 01.03 først kan 

træde i kraft 14 dage efter dens offentliggørelse. 

 I perioden fra SK/TA´s præcisering af reglerne af 09.05.2014 og frem til tidspunktet for afviklingen af 

matchen, fremsender TA den 16.05.2014, 17.05.2014 og 21.05.2014 meddelelser til formand/direktør 

Annette Vesterskov og holdleder Morten Svendsen om, at det vil være ulovligt at anvende Ulrich 

Østergaard i matchen mod Region Varde Elitesport den 21.05.2014, og at indsættelse af Ulrich Østergaard 

på holdet vil medføre sanktioner. 

Trods ovennævnte anførte meddelelser/påbud vælger Fjelsted Speedway Klub/Team Fjelsted ApS at 

indsætte kører Ulrich Østergaard på sit hold i match 500-05-12.  

Ulrich Østergaards deltagelse i matchen forhindres ikke af stævnets dommer, uagtet at der af holdlederen 

for Region Varde Elitesport indgives en protest mod Ulrich Østergaards deltagelse, påtegnet af dommeren 

som modtaget på stævnedagen kl. 18.00, altså forud for stævnestart kl. 18.39. Trods TA´s gentagne 

advarsler/påbud vedrørende anvendelse af Ulrich Østergaard i match 500-25-12 accepteres det, at Ulrich 

Østergaard rent faktisk deltager i matchen, og stævnets dommer Bent Thomadsen instrueres 

tilsyneladende om ikke at skride ind med udelukkelse af Ulrich Østergaard.  

Ordensnævnet anser det for bemærkelsesværdigt, at Fjelsted Speedway Klub/Team Fjelsted ApS, der 

rummer flere erfarne ledere indenfor speedwaysporten, vælger den løsning at fastholde Ulrich Østergaards 

deltagelse på holdet ved pågældende match til trods for en åbenbar og forud rettet fejl i reglementet og de 

efterfølgende gentagne påbud fra TA om ikke at anvende Ulrich Østergaard.  

Omvendt anser Ordensnævnet det for problematisk, at SK/TA på den ene side ved gentagne henvendelser 

til Fjelsted Speedway Klub/Team Fjelsted præciserer, at Ulrich Østergaard ikke må deltage i denne match 

og på den anden side, efter at dommeren på stævnedagen, i overensstemmelse med TA, ikke har skredet 

ind over for deltagelsen, rejser en sag og idømmer Fjelsted Speedway Klub/Team Fjelsted ApS en sanktion 

på spørgsmålet.  

Det er Ordensnævnets opfattelse, at den foreliggende åbenbare uoverensstemmelse skulle være blevet 

løst i dialog mellem parterne og ikke have udløst et så dramatisk hændelsesforløb, som det blev tilfældet.      

I spørgsmålet om anvendelsen af Speedway-reglementets § 30.1.a, er det Ordensnævnets opfattelse, at 

den her foreliggende situation ikke kan sidestilles med situationen ”Første gang holdet mangler 1 eller flere 

kørere”, hvorfor § 30.1.a efter Ordensnævnets opfattelse ikke kan anvendes som udgangspunkt for 

sanktionering.   
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På baggrund af det ovenanførte, sagens akter i øvrigt og de på nævnsmødet den 25.08.2014 foretagne 

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

Fjelsted Speedway Klub’s/Team Fjelsted ApS’ hold fratages 1 matchpoint. 

Ankegebyret fortabes. 

De øvrige med sagen forbundne omkostninger afholdes af parterne hver for sig.    

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

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

afgørelse, har modtaget denne. 

 

Odense, den 30.08.2014. 

 

 

Henrik Nørgaard/sagsbehandler                       Svend Conrad/formand 

 

  

Ordensnævnet ønsker, foranlediget af behandlingen af denne sag yderligere at påpege: 

 Der er behov for, at DMU på ny overvejer de kompetencer, der er tillagt SK Speedway/ 

Turneringsadministrationen som ”dømmende myndighed”, idet der synes at være en modstrid 

med den reviderede formulering af Alment Reglement § 01.171. 

 Der er behov for, at DMU tydeliggør roller og ansvar for moderklubber og selskaber i relation til 

deltagelsen i Dansk Speedway Liga (DSL). 

 Der er behov for, at SK Speedway påpeger og præciserer det ansvar, der påhviler dommeren ved 

et stævne med hensyn til at behandle og tage stilling til indgivne protester. 

 Der er behov for, at SK Speedway foretager generel opdatering, ajourføring og fuld harmonisering 

af Speedway-Reglementets §§ 18-31 i forhold til gældende udgave af Alment Reglement samt 

tydeliggør, hvornår bestemmelserne i §§ 25-31 har fortrinsret i forhold til de generelle 

turneringsregler.  


