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Per Emborg     DANMARKS MOTOR UNION 

M. A. Hansens Vej 23    Ordensudvalget  

8660 Skanderborg     

 

 

Anke vedrørende udelukkelse ved DM Drag Racing den 04.08.2013 på Vandel Raceway. 

På formøde den 08.10.2013 besluttede Ordensudvalget at behandle anken på udvalgsmøde den 

05.11.2013.  

Forud var gået et forløb, hvor SK/RR/DR trods Ordensudvalgets gentagne pålæg derom - i henhold 

til Alment Reglement § 01.173 om anke - ikke ønskede at realitetsbehandle anke fra Per Emborg, 

som anført i skrivelse af 13.09.2013 fra SK/RR/DR til Per Emborg (bilag 4). 

 Ved sagens behandling forelå følgende dokumenter/bilag: 

1. Anke af 22.09.2013 fra Per Emborg 

2. Dommerrapport udfærdiget af Bjarne Kryger Sørensen 

3. Skrivelse af 13.08.2013 fra Per Emborg 

4. Skrivelse af 13.09.2013 fra SK/RR/DR 

5. Skrivelse af 15.09.2013 fra Per Emborg 

6. Tillægsregler 

7. Resultatlister for kvalifikation og eliminering 

Følgende deltog i sagens behandling: 

Samtlige medlemmer af Ordensudvalget, der alle erklærede sig habile. Appellanten Per Emborg 

med sin hustru som bisidder. Indstævnte SK/RR/DR ved Jesper Holm og Palle Lind. Endvidere 

deltog dommer Bjarne Kryger Sørensen og stævneleder Jens Olaf Hersom, der var indkaldt som 

vidner af Ordensudvalget.  

Som grundlag for Per Emborgs udelukkelse fra stævnet anfører dommerrapporten, der i øvrigt 

blev indgivet efter gældende frist på 72 timer og i første omgang nægtedes udleveret til Per 

Emborg, at udelukkelsen er sket på grundlag af skift af motorcykel 2 gange, hvilket i følge 

rapporten er i strid med paragraf 8.6.1. 

Hertil bemærker OU, at reglementshenvisningen er forkert. Der burde have stået ”DR Reglement § 

18.1”.    

Per Emborg anførte at have handlet i god tro med hensyn til skift af motorcykel 2 gange, idet hans 

anførte tid fra SSB kvalifikationsrunde 3 på Hayabusa ikke var blevet slettet, da han efter at have 

kørt på den indskiftede GSXR 1000 i SSB kvalifikationsrunde 4 vendte tilbage til start på Hayabusa i 
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søndagens SSB kvalifikationsrunder. Han anførte, at han forstod den efter hans opfattelse 

manglende/utilstrækkelige tilbagemelding om hans påståede forseelse sådan, at der var accept 

på, at kørslen på GSXR 1000 i SSB kvalifikationsrunde 4 var at betragte som en ”testkørsel”, og at 

hans overgang til GSXR 1000 i kvalifikationsrunde 4 således ikke blev betragtet som et skift af 

motorcykel efter definitionen i DR reglement § 18.1. Han anførte, at også efter SSB 

kvalifikationsrunde 9 figurerede hans bedste tid på Hayabusa fra kvalifikationsrunde 3 på 

resultatlisterne. Ligeledes havde der været problemer med tidtagningen, hvilket førte til meget 

sen fremkomst af resultaterne fra lørdagens kvalifikationsrunder 5-8. Begge anvendte motorcykler 

var godkendt af Teknisk Kontrol til deltagelse i klassen SSB. Begge cykler var forsynet med samme 

startnummer ved kørslen i kvalifikationsrunderne lørdag og søndag. 

 

Jesper Holm anførte på vegne SK/RR/DR, at det er deltagerens ansvar at meddele skift af 

motorcykel, og at der ikke for SK/RR/DR har været tvivl om, at Per Emborgs overgang til GSXR 

1000 i kvalifikationsrunde 4 og tilbagekomst til Hayabusa i senere kvalifikationsrunde 9 hver 

repræsenterer skift af motorcykel, som defineret i DR reglement § 18.1. Begge af Per Emborg 

anvendte cykler var forsynet med samme startnummer. Begge var godkendt af teknisk kontrol.  

På baggrund af ovennævnte dokumenter/bilag, appellantens og indstævntes forklaringer samt 

forklaringer fra de indkaldte vidner afsiger Ordensudvalget følgende kendelse: 

Anken underkendes under henvisning til Alment Reglement § 01.04, der omhandler forpligtelser 

og ansvar, samt under henvisning til Drag Racing Reglement § 18.1, der blandt andet omhandler 

skift af motorcykel. 

Per Emborg anerkendte under afhøringen at have skiftet motorcykel mere en 1 gang, hvilket er 

afgørende for udelukkelsen fra videre deltagelse. Per Emborg havde endvidere forsømt at 

meddele stævneledelsen, at han alene ønskede at anvende sin GSXR 1000 til ”testkørsel”.  

Som yderligere momenter anføres, at de 2 anvendte motorcykler var forsynet med samme 

startnummer, hvilket var medvirkende til, at det først sent blev registreret i tidtagningen, at GSXR 

1000 var blevet benyttet i SSB kvalifikationsrunde 4, samt at nedbrud på tidtagningssystemet var 

medvirkende til langvarig usikkerhed om, hvad der reelt havde fundet sted.  

Ankegebyret skal tilbagebetales. 

Begrundelse: At DMU og SK/RR/DR har begået procedurefejl under sagens behandling, blandt 

andet ved at afvise at realitetsbehandle sagen og ved at nægte at udlevere dommerrapporten til 

appellanten, at reglementets § 18.1 ikke er tilstrækkelig præcist i sin formulering, at der forekom 

et længerevarende nedbrud i tidtagningssystemet, og at det er problematisk, at man ikke sørger 

for en klar og synlig identifikation af de godkendte motorcykler.  
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SK/RR/DR anbefales at iværksætte en præcisering af reglementet for Drag Racing på de punkter, 

som denne sag har påvist som uklare eller tolkningsbare. Særskilt anbefales, at 2. sætning i den 

centrale § 18.1. forenkles til: ”En kører må i kvalifikationen kun skifte motorcykel 1 gang”. 

De øvrige med sagen forbundne omkostninger dækkes af DMU.   

 

9. november 2013 

 

Svend Conrad        Henrik Nørgaard             

Formand   Sagsbehandler 

 

   

  

  


