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Kendelse 
 

Afsagt den 15. november 2018 
 

af 
 

DMU’s Disciplinærnævn 
 
Licens 34075 klager over SK-formand (25441)’s optræden ved træning i Vestjysk Motocross Club den 17. oktober 
2018. 
 
Sagsnr. 6-18 
 
Sagens omstændigheder 
Klagen til Disciplinærnævnet vedrører en episode under træning den 17. oktober 2018. Under denne træning 
ankom formanden for Sportskommissionen Motocross, 25441, til banen med henblik på at kontrollere 
forholdene under træningen.  
 
Under kontrollen fandt licens, 25441, at reglerne om ubemandet gult flag, det såkaldte ”svenskerflag”, som 
beskrevet i motocrossreglementet i § 3.5 ikke blev overholdt. Træningslederen havde efter egen og klubbens 
opfattelse styr på situationen. 25441 drøftede problemet med træningslederen, som på trods af 25441’s 
opfordring ikke ønsker at foretage noget. Han oplyste, at ”sådan er kulturen her”. 
 
Senere besluttede 25441 at stoppe træningen, hvilket træningslederen ikke ville være med til. 
 
Da træningen var stoppet forsamledes 35-40 personer til en fælles drøftelse af problemet. Hverken 
træningslederen eller klubbens formand, som også var til stede på banen, deltog i drøftelserne. 
 
Der blev efterfølgende udfyldt en kontrolrapport. En kopi af denne kontrolrapport blev udleveret til 
klubformanden. 
 
Klubben mener, at 25441’s optræden på træningsdagen er uacceptabel og vil ikke tolerere dette. Klubben 
indgiver herefter en klage over magtmisbrug og manipulation fra formanden for SK’s side. 
 

***** 
 

Disciplinærnævnets sagsfremstilling 
 
 
I afgørelsen har deltaget: Poul Hjorth, Jens Olaf Hersom, Ole Nørskov-Nielsen og Helle Hausgaard Noppenau 
 
Disciplinærnævnet har behandlet klagen over 25441’s optræden i forbindelse med træning den 17. oktober 
2018 i Vestjysk Motocross Club, hvor han var på uanmeldt kontrolbesøg i klubben. Klageren lægger følgende fire 
paragraffer fra Alment Reglement til grund for sin klage om magtmisbrug og manipulation:   
 

1)  
§ 1.6 DMU’s Formål 
Danmarks Motor Unions formål er: 

 At fremme og udvikle sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer for kørere, ledere, 
instruktører, officials og klubber 
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 At danne bindeled mellem de tilsluttede sportskommissionerne, udvalg og paneler og klubberne 

 At varetage medlemmernes interesser overfor myndighederne og lovgivningsmagten. 

 At arbejde for motorcykelsporten som helhed, eventuelt også i samarbejde med andre 
sportsorganisationer 

 DMU er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund, og forpligter sig til at følge denne organisations love og 
beslutninger. 

 
Disciplinærnævnet bemærker følgende: 

 På baggrund af indholdet i ovenstående paragraf, finder Disciplinærnævnet ikke, at der har fundet en 
overtrædelse sted. 

 Derimod er Disciplinærnævnet af den overbevisning, at 25441’s optræden er i overensstemmelse med 
paragraffens indhold. Med til denne vurdering hører også vidneudsagn samt de faktiske forhold om 
manglende indgriben fra træningsleder på dagen. 

 
2)  

§ 1.9 Foreninger 
Alle DMU-klubber er direkte registreret hos DMU, og er selvstændige foreninger med vedtægter godkendt af 
klubbens generalforsamling. 
 
Disciplinærnævnet bemærker følgende: 

 DMU’s vedtægter § 2.2 slår fast, at klubber under DMU uden forbehold skal antage og overholde DMU’s 
vedtægter og enhver anden regel, som er gældende for eller fremtidigt måtte blive lovligt vedtaget som 
gældende for DMU. Desuagtet at VMCC er en lovlig selvstændig forening er den også forpligtet efter 
ovenstående vedtægter og paragraffer. 

 
3)  

9.8. Inddragelse af licens 
En kørers eller en officials licens, hvad enten dette er nationalt eller internationalt, inddrages automatisk, dersom 
den pågældende idømmes bøde, såfremt bøden ikke er betalt inden udløbet af den fastsatte tidsfrist, hvis 
han/hun suspenderes i suspensionsperioden, eller hvis han/hun ekskluderes. Licens kan frakendes, når 
indehaveren enten ikke længere anses for værdig til at have licens eller har medvirket som official ved eller 
deltaget i en ikke godkendt konkurrence. 
Frakendelse skal normalt være tidsbestemt. 
 
Disciplinærnævnet bemærker følgende: 

 Disciplinærnævnet finder klagerens henvisning til § 9.8 irrelevant, idet der alene er tale om sanktioner, 
som udelukkende kan anvendes af henholdsvis Disciplinærnævnet og Ordensnævnet, såfremt disse 
finder belæg for det.  

 
4)  

9.9. Suspension 
Tidsbegrænset tab af alle rettigheder knyttet til medlemskab eller licenserhvervelse, eller forbud mod deltagelse i 
aktiviteter under DMU, FIM eller FIM-Europa. Suspensionsperioden kan maksimalt være 2 år. 
 
Disciplinærnævnet bemærker følgende: 

 Disciplinærnævnet finder klagerens henvisning til § 9.9 irrelevant, idet der alene er tale om sanktioner, 
som udelukkende kan anvendes af henholdsvis Disciplinærnævnet og Ordensnævnet, såfremt disse 
finder belæg for det.  

 
Til afgørelsen har Disciplinærnævnet yderligere modtaget sagsakter fra Forretningsudvalget, herunder 
vidneudsagn mm.  
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På baggrund af foreliggende materiale bemærker Disciplinærnævnet yderligere: 

 

 Kontrolbesøget har hjemmel i SK-referatet fra Klublederseminar 2017 samt SK-referat 5-18 (den 10. april 
2018). Referaterne slår også fast, at SK har beføjelser til at lukke en træning der ikke opfylder krav til 
sikkerhed indtil reglementets bestemmelser respekteres.  

 Vidneudsagn bekræfter 25441’s observation om, at der gentagende gange blev hoppet ved ubemandet 
gult flag. 

 Træningslederen afslog indgriben, og har derfor ikke overholdt Alment Reglement §5.5.1 og Motocross 
reglementet 3.11. 

 I forbindelse med gennemgang af sagsakterne har Disciplinærnævnet hos klubben udbedt sig 
oplysninger om træningslederens licensnummer, uden at dette er blevet fremsendt. Ved gennemgang af 
medlemsregistrering blev det konstateret, at den pågældende træningsleder ikke har et aktivt 
medlemskab samt tilhørende DMU-officiallicens. 

 På baggrund af 25441’s kontrolbesøg i egen klub, kan der sås tvivl om habilitet. På baggrund af 
sagsakterne i øvrigt, finder Disciplinærnævnet dog, at det i det konkrete tilfælde ikke har betydning for 
sagen. 
 

***** 
Disciplinærnævnet afsiger herefter følgende kendelse 

 
 
Efter en samlet vurdering finder Disciplinærnævnet, at 25441 ikke har udvist groft magtmisbrug og 
manipulation. Disciplinærnævnet anser det som nødvendigt, at 25441 lukkede træningen, for at sikre 
overholdelse af reglementet. Det er Disciplinærnævnets opfattelse, at såvel 25441’s samtale med 
træningslederen og den fælles drøftelse med kørerne og andre tilstedeværende fandt sted i en fornuftig og 
konstruktiv tone, en drøftelse, som den pågældende træningsleder og formand ikke ønskede at deltage i.  
 
Disciplinærnævnet finder ikke, at VMCC i modsætning til deres egen opfattelse, havde styr på sikkerheden. 
25441’s fortolkning af reglementet i forbindelse med anvendelse af ubemandet gult flag og hans efterfølgende 
indgriben, finder Disciplinærnævnet helt i overensstemmelse med reglementet. 
 
Der gives derfor ikke medhold i klagen. 
Afgørelsen er enstemmig.  
 
Denne kendelse kan ankes til DMU’s Ordensnævn i henhold til § 12 i Alment Reglement senest 28 dage fra d.d. 
 
Klagegebyret tilbagebetales ikke. 
 
 

Brøndby, den 16. november 2018 
På vegne af disciplinærnævnet 

 
Camilla Friberg 


