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Anke af 14.07.2014 fra Torben Jepsen over DMU Disciplinærnævns kendelse af 25.06.2014  

På formøde den 06.08.2014 besluttede Ordensnævnet at behandle anken på nævnsmøde den 28.08.2014.  

Ved sagens behandling forelå følgende dokumenter: 

1. Anke af 14.07.2014 fra Torben Jepsen over Disciplinærnævnets kendelse af 25.06.2014. 

2. Disciplinærnævnets kendelse af 25.06.2014. 

3. Anke af 30.05.2014 fra Klaus Skovgaard Christensen over protest nedlagt af Torben Jepsen mod 

den af Nicolaj Skovgaard Christensen ved stævnet den 29.05.2014 benyttede motorcykel. Protesten 

vedrører motorvolumen. 

4. Dommerrapport af 01.06.2014 fra stævnet den 29.05.2014. 

5. Skrivelse af 02.06.2014 fra dommer Mogens Voigt. 

6. Protest af 29.05.2014 fra Torben Jepsen. 

7. A. – Udateret skrivelse fra Klaus Skovgaard Christensen. 

B. -  Udateret skrivelse fra stævneleder Chr. Foghsgaard. 

C. -  Udateret skrivelse fra Claus Ankjær. 

D. -  Udateret skrivelse fra Kim Jacobsen. 

E. -  Udateret skrivelse fra André Olsen. 

Følgende deltog i sagens behandling: 

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

habile.  

Appellanten Torben Jepsen med bisidder Ole Poetzsch. 

Indstævnte Klaus Skovgaard Christensen med bisidder Martin Skov Jensen (afbud) 

 Som vidner ønskedes ført 1) dommer Mogens Voigt, stævneleder Chr. Foghsgaard og chef for teknisk 

kontrol Henning Schneider (afbud) samt Asger Pedersen og Poul Hjorth (alle for nævnet) samt Kim Jacobsen 

og André Olsen (begge for indstævnte).  

Som påstand var af appellanten fremsat ønske om omgørelse af Disciplinærnævnets kendelse af 

25.06.2014. 

Ordensnævnet har ved sin beslutning om at tage sagen til behandling anerkendt den nedlagte protest af 

29.05.2014 som værende gyldig.  

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”. Ordensnævnet antager, at 

”gebyr og takst bilag” i denne forbindelse er at forstå som DMU Afgiftscirkulære 2014, der anfører at 

gebyret ved ”Protest i forbindelse med løbsarrangement” udgør kr. 500,-. I Afgiftscirkulæret er dog 



endvidere anført, at gebyret 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 eventuelle 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 

protest 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 

undersøgelse/kontrol. 

Løbets dommer, Mogens Voigt, anfører, at han efter at have konfereret med stævnelederen søger at få 

motorcyklen stillet til rådighed for undersøgelse/kontrol. Dette medfører visse vanskeligheder, idet Klaus 

Skovgaard Christensen ikke mener, at kontrol og opmåling kan foregå med fornøden sikkerhed for, at 

motoren ikke bliver forurenet, når den bliver åbnet, med mindre kontrollen foregår på, hvad der betegnes 

som et ”uvildigt værksted”. Dommeren prøver i samråd med stævnelederen at løse dette ved at tilbyde, at 

en på banen tilstedeværende 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 énstemmige kendelse: 

Anken tages til følge. 

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

Ankegebyret tilbagebetales.  

De øvrige med sagen forbundne omkostninger afholdes af DMU, idet dog indstævnte Klaus Skovgaard 

Christensen pålægges at indbetale kr. 1.000,- (= ankegebyret til Disciplinærnævnet) til DMU.  

Der tilkendes kørselsgodtgørelse efter DMU’s gældende regler til de af Ordensnævnet tilsagte og 

fremmødte vidner, Mogens Voigt, Chr. Foghsgaard, Asger Pedersen og Poul Hjorth. 



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. 

 

Begrundelsen for ovenstående omkostningsfordeling er, at Ordensnævnets kendelse er ensbetydende med 

omgørelse af den af DMU’s Disciplinærnævn afsagte kendelse af 25.06.2014.  

 

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 tydeliggør sammenhængen mellem bestemmelserne i Alment Reglement 

og gældende Afgiftscirkulære. Særskilt skal bestemmelserne om typer og størrelse af protestgebyr 

præciseres.  

 Der er behov for, at SK Motocross tydeliggør reglerne for benyttelse af ”ventezone” som ”parc 

fermé” i forbindelse med eventuel efterkontrol af deltagende motorcykler. 


