
Til DMU’s Ordensnævn 
 
Sportskommission Motocross ønsker at anke Disciplinærnævnets afgørelse af 25. juli 2017 i sagen om Jacob 
Kjærs pointtildeling ved DM-A i Holstebro d. 11. juni 2017. 
 
Disciplinærnævnet har afslået klagen fra SK Motocross med henvisning til, at sagen ”burde være blevet 
afgjort på løbsdagen, da episoden er foregået under afholdelsen af stævnet”. 
 
Jf. MX-reglementet skulle Jacob Kjær Nielsen have haft frataget sine point på dagen som en konsekvens af 
sin overtrædelse af samme reglement. Manglende rapportering fra implicerede flagofficials til dommeren 
betød imidlertid, at episoden beklageligvis ikke blev håndteret på dagen. Dette er baggrunden for, at SK i 
første omgang valgte at indbringe sagen for Disciplinærnævnet. 
 
I sin kendelse henviser Disciplinærnævnet til, at sagen skulle have været afgjort på dagen, underforstået at 
Disciplinærnævnet således ikke er det rette forum for afgørelsen af denne sag. Alligevel valgte 
Disciplinærnævnet at behandle sagen. 
 
At Disciplinærnævnet vælger at afslå klagen fra SK MX betyder og illustrerer, at SK står uden mulighed for 
at reagere på en alvorlig overtrædelse af vores reglement. Det viser, at der findes et ”hul” i vores 
retssystem – for hvis SK nægtes retten til at kunne klage, så står SK reelt magtesløs, uden en chance for at 
kunne sikre efterlevelsen af vores reglementer blandt kørere, klubber og officials. 
 
SK MX mener, at SK i et tilfælde som denne sag bør have mulighed for efterfølgende at gribe ind og sikre, at 
en åbenlys overtrædelse af reglementet sanktioneres – af hensyn til kontrollen med sporten og til 
almindelig sportslig fairness.  
 
Det fremgår ikke noget sted i DMU’s reglementer, at SK ikke kan klage over noget, som skulle have været 
afgjort på dagen. Tværtimod fremgår det af Alment Reglement §12.2 Klage, at: ”Hovedbestyrelsen (HB) og 
Sportskommissionen (SK) kan af egen drift iværksætte undersøgelse af mulige overtrædelser af DMU’s 
reglementer og indbringe sager til DMU’s Disciplinærnævn, inklusiv sager der falder under reglerne i pkt. 
12.1. SK indtræder som part i sådanne sager, der behandles som klager efter reglerne i dette pkt. 12.2”. 
 
SK forbeholder sig derfor retten til at klage og anker hermed sagen til DMU’s Ordensnævn. 
 
SK MX ser frem til Ordensnævnets behandling af sagen og står naturligvis til rådighed for spørgsmål, 
yderligere materiale m.v. 
 
Vedhæftet denne mail findes SK MX’s sagsfremstilling overfor Disciplinærnævnet samt Disciplinærnævnets 
kendelse. 
 
 


