
Ret&Råd Fyn A/S    DANMARKS MOTOR UNION 

Havnegade 17     Ordensnævnet 

5500 Middelfart 

 

 

Anke/klageskrift, Deres j.nr. 305-25-106260-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. 305-25-106260-MES af 21.07.2014 fra Ret&Råd Fyn A/S, Middelfart på vegne 

Fjelsted Speedway Klub/Team Fjelsted ApS. 

2. Disciplinærnævnets kendelse af 24.06.2014. 

3. Anke af 02.06.2014 fra holdleder Morten Svendsen, Fjelsted Speedway Klub/Team Fjelsted ApS. 

4. Turneringsadministrationens (TA´s) afgørelse af 27.05.2014 

5. Protestblanket af 21.05.2014 

6. Protest af 21.05.2014 fra Morten Svendsen, Fjelsted Speedway Klub/Team Fjelsted ApS. 

Følgende deltog i 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 anken til DMU’s Disciplinærnævn tages til følge og realitetsbehandles, hvorefter Region Varde 

Elitesport skal pålægges en sanktion for overtrædelse af reglementet 

I spørgsmålet om kommunikationen mellem DMU’s organer og Fjelsted Speedway Klub/Team Fjelsted ApS 

henvises til behandlingen af anke/klageskrift j. nr. 305-25-106259-MES. 

Det er godtgjort, at der foreligger en af holdleder Morten Svendsen underskrevet og af stævneleder Finn 

Barasinski og dommer Bent Thomadsen korrekt kvitteret protest, modtaget på stævnedagen kl. 20.37. 

Dommeren tager øjensynlig ikke protesten til behandling. 

Der protesteres af Morten Svendsen imod Region Varde Elitesport’s holdtilmelding, idet tilmeldingen i følge 

anken ikke opfylder Speedway-Reglementets § 26.1 vedrørende krav om, at bruttotruppen, som skal 

tilmeldes senest 1. januar i turneringsåret, skal indeholde mindst 3 kørere med dansk licens.  

Det er godtgjort, at tilmeldingen af bruttotruppen fra Region Varde Elitesport fejlagtigt kun indeholdt 2 

kørere med dansk licens.  



Morten Svendsen har under afhøringen anført først at have fået kendskab til Region Varde Elitesport’s 

reglementsstridige holdtilmelding den 21. maj 2014. 

Ordensnævnet anser det imidlertid for overvejende sandsynligt, at Morten Svendsen og Fjelsted Speedway 

Klub/Team Fjelsted ApS har været bekendt med det reglementsstridige forhold allerede fra tidspunktet for 

offentliggørelsen af bruttotrupperne for holdene tilmeldt DSL primo januar 2014.   

Ordensnævnets antagelse bygger blandt andet på det i Morten Svendsens anke af 02.06.2014 anførte - 

citat: ”Da Region Varde Elitesport pr. 1.januar 2014 og stadig ikke den 20. maj 2014 har 3 danske kørere 

med dansk licens i deres bruttotrup, er der kun én mulighed, nemlig at Region Varde Elitesport jf. punkt 26.1 

afsnit 8, så absolut har kørt ulovligt. I alle tilfælde indtil den 21. maj 2014.” 

Efter Ordensnævnets opfattelse tyder dette på, at udviklingen omkring Region Varde Elitesport’s hold 

gennem den forudgående periode har været fulgt nøje også i Fjeldsted Speedway Klub/Team Fjelsted ApS. 

Ordensnævnet anser derfor, at protesten burde have været afvist af dommeren på stævnedagen med 

begrundelse, at en protest afgivet i forbindelse med afviklingen af et stævne, jf. Alment Reglement § 

01.172, udelukkende kan vedrøre afviklingen af den pågældende konkurrence. 

Ordensnævnet tillægger det ikke vægt, at teksten i § 01.172 med en tekstmæssig uheldig sammenkobling 

er formuleret ”En protest vedrører udelukkende afviklingen af den pågældende konkurrence og 

overtrædelse af DMU’s reglementer”. Der er efter Ordensnævnets opfattelse ikke hermed ment, at der ved 

et stævne kan nedlægges protest mod reglementsovertrædelser, der ikke direkte har fundet sted ved den 

konkrete konkurrence.  

Ordensnævnet er enigt i, at der i Alment Reglement § 01.172 er en fejlformulering i afsnittet: 

”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.”  

 

Efter denne tekst tilkendegives det fejlagtigt, at en protest er ugyldig, også selv om der begås procedurefejl 

af stævneledelsen. Forholdet tillægges dog ikke vægt i den konkrete sag. 

 

Ordensnævnet forholder sig ikke til, om nærværende spørgsmål kunne have været grundlag for indgivelse 

af en klage i overensstemmelse med bestemmelserne i Alment Reglement § 01.173.  

På baggrund af 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: 

 

Anken underkendes. 

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 

  

 

Endvidere ønsker Ordensnævnet i relation til behandlingen af denne sag at påpege følgende, der i et vist 

omfang er overlappende med de i forbindelse med kendelsen vedrørende anke/klageskrift j.nr. 395-25-

106259-MES påpegede behov: 

 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 der sker præcisering af Alment Reglement § 01.172 om Protest. Det gælder 1. 

afsnit, der indledes ”En protest afgives ---” og 7. afsnit, der indledes: ”Stævnelederen skal inden ---

”.  

 


