Kendelse
Afsagt den 11. november 2019
af
DMU’s Disciplinærnævn

Sagsnr. 7-19
Sagens omstændigheder
Licens #25857 klager over usportslig opførsel i forbindelse med motocrossløb på Troldkjærbanen i Holstebro
*****
Afgørelse
Disciplinærnævnet har truffet følgende afgørelse:
Disciplinærnævnet har modtaget klagen og afviser sagen, da den ikke opfylder de i Alment Reglement opstillede
krav til en klage.
Der henvises til, at der ikke under stævnet har været indgivet en protest efter reglerne i alment reglement
§12.1.
Denne omstændighed skal sammenholdes med alment reglement §12.2, hvoraf det fremgår, at der ikke kan
indgives klager til Disciplinærnævnet over forhold under afholdelse af et stævne, hvor der
kunne være indgivet en protest efter reglerne i pkt. 12.1.
I afgørelsen har deltaget: Helle Noppenau, Jens Olaf Hersom og Ole Nørskov-Nielsen.
Denne kendelse kan ankes til DMU’s Ordensnævn i henhold til §12 i Alment Reglement senest 28 dage fra d.d.
Ankegebyret tilbagebetales.
Brøndby, den 11. november 2019
På vegne af disciplinærnævnet
Jesper Søe Bergmann
jsb@dmusport.dk
Sportskoordinator
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Bilag 1
12.1. Protest
En protest afgives under afholdelse af et stævne. En protest vedrører udelukkende afviklingen af den
pågældende konkurrence og overtrædelse af DMU’s reglementer.
Enhver kører, official eller anden i den givne situation direkte involveret person, som kan påstå sig forurettet af
en beslutning, handling eller forsømmelse forårsaget af en deltager, arrangør eller official under stævne har ret
til at protestere.

Enhver protest skal være skriftlig, og den skal være ledsaget af et protestgebyr (se gebyr og takst bilag).
En protest skal indeholde:
• Kortfattet beskrivelse af hændelsesforløb
• Begrundelse for protesten
• Fremførelse af påstand
• Underskrift og evt. licensnummer
Protest kan kun indgives mod en enkelt hændelse, kører, official, motorcykel eller resultat.
Protester skal stiles til dommeren (juryen). Protesten skal afleveres til stævnelederen til videregivelse til og
påkendelse af dommeren (juryen).
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.
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Protester mod en uregelmæssighed, som kan påvirke en konkurrences resultat, skal afgives uden tøven. Således
skal f.eks. protester mod en anmeldelses gyldighed, mod baneudformning, heatopsætning osv. afgives, så snart
antagelsen om uregelmæssigheden anses for velbegrundet.
Ligeledes skal protester mod fejl eller uregelmæssigheder under en konkurrences gennemførelse afgives så
tidligt efter hændelsen, som det er praktisk muligt. Protest mod et resultat skal afgives senest 30 minutter efter
publiceringen af det pågældende resultat, medmindre andet er angivet i Løbstilladelsen.
Dommeren skal tage behørigt hensyn til alle parter, der berøres af protesten. Parterne skal være berettigede til
at supplere med vidneudsagn, og der skal gives dem og deres vidner lejlighed til at kommentere sagen. Såfremt
parterne eller deres vidner ikke giver møde eller ikke lader høre fra sig, foretages bedømmelsen ud fra det
foreliggende materiale.
En dommers (en jurys) behandling af en protest kan resultere i:
Godtagelse af protesten.
Protestgebyr tilbagebetales. Nødvendige ændringer i resultater, idømmelse af sanktioner m.m. effektueres.
Underkendelse af protesten.
Protestgebyr fremsendes til DMU. Der foretages normalt ikke videre.
Ved protester mod maskiner eller udstyr skal der på dagen, sammen med protestgebyret, erlægges et
depositum til dækning af eventuelle dokumenterede omkostninger forbundet med adskillelse/samling af motor
og lignende. Den maksimale dækning svarer til depositumsbeløbet. Den tabende part er ikke berettiget til
omkostningsdækning. Depositumsbeløb fremgår af DMU’s gebyr- og takstblad.
En protest der er behandlet af en dommer (jury) kan ankes til DMU’s Disciplinærnævn.
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Bilag 2
12.2. Klage
Enhver kører, official eller anden i den givne situation direkte involveret person, som kan påstå sig forurettet af
en beslutning, handling eller forsømmelse i forhold til DMU’ reglementer, der ikke skal behandles som en
protest efter pkt. 12.1 kan indgive en klage og har ret til at få behandlet klagen af DMU’s Disciplinærnævn.
Der kan ikke indgives klager over forhold under afholdelse af et stævne, hvor der kunne være indgivet en protest
efter reglerne i pkt. 12.1.
Der kan ikke indgives klager mod afgørelser truffet af DMU’s Disciplinærnævn og DMU’s Ordensnævn.

Enhver klage skal være skriftlig, og den skal være ledsaget af et klagegebyr (se gebyr og takst bilag).
En klage skal indeholde:
• Kortfattet beskrivelse af hændelsesforløbet / situationen
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•
•
•
•

Begrundelse for klagen med henvisning til overtrådt paragraf.
Hændelsens tidspunkt
Fremførelse af påstand
Underskrift, dato og evt. licensnummer

Klage kan kun indgives mod et enkelt forhold.
Klagen skal afgives straks uden ugrundet ophold. Der gælder dog en forældelsesfrist på 90 dage fra hændelsen.
Klagen skal indgives til og behandles af DMU’s disciplinærnævn.
Behandlingen skal tage behørigt hensyn til alle parter, der berøres af klagen. Parterne skal være berettigede til
at supplere med vidneudsagn, og der skal gives dem og deres vidner lejlighed til at kommentere sagen. Såfremt
parterne eller deres vidner ikke giver møde eller ikke lader høre fra sig, foretages bedømmelsen ud fra det
foreliggende materiale.
Disciplinærnævnets behandling af en klage kan resultere i:
• Medhold i klagen.
Klagegebyr tilbagebetales.
Nødvendige ændringer i resultater, idømmelse af sanktioner m.m. effektueres.
• Underkendelse af klagen.
Klagegebyr tilbagebetales ikke.
Der foretages normalt ikke videre.
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.
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