Kendelse
Afsagt den 11. juni 2019
af
DMU’s Disciplinærnævn
Sagsnr. 1-19
FAM, FHMCK klager over uacceptabel opførsel fra licens 8999
Klubbens beskrivelse af forløbet:
Klage over Licens 8999
På klubbens vegne indsendes hermed en klage over licens 8999’s uacceptable opførsel på Kejserdalen den 20.
maj 2019 under træning.
Sagen har været behandlet i klubbens bestyrelse og vi mener ikke at klubben har sanktioner nok i forhold til
forseelsens alvor derfor fremsendes den til Disciplinærnævnet for en behandling.
Konkret har vi efterfølgende afholdt møde med licens 8999 og en bisidder, hvor vi har informeret om at licens
8999 er forment adgang til Kejserdalen mens sagen kører i DMU, men hans søn (licens 50034) må gerne komme
på Kejserdalen med en værge.
Licens 8999 er ligeledes informeret om at sagen indsendes til DMU´s Disciplinærnævn samt påtalen til licens
753.
Ligeledes har vi givet Licens 753 en påtale for at råbe ad andre samt henstilling til at der ikke må kunne stilles
tvivl ved anvendelse af et flag ved stop af træning eller lignende. Licens 753 har beklaget og vi mener ikke der
kan (eller skal) foretages yderligere overfor Licens 753 efter de vidneudsagn som vi har indhentet.
Vi håber naturligvis på en hurtig sagsbehandling og er til rådighed for yderligere spørgsmål eller uddybende
materiale.
Beskrivelse af forløb
Under udflagningen efter et træningspas for maxikørerne bliver licens 753 overfaldet af licens 8999 og væltet
rundt på jorden og truet voldsomt.
Uagtet forudgående hændelser og diskussioner er dette en total uacceptabel opførsel hvilket vi også tydeligt har
forklaret licens 8999 – og han er enig med os.
Hændelsens tidspunkt
Mandag den 20. maj 2019 kl. ca. 18.20
Fremførelse af påstand
Licens 8999 bør sanktioneres med forbud mod at komme på DMU´s baner i en længere periode pga.
uacceptabel opførsel og overfald på en Træningsleder.
Ligeledes har undertegnede talt med flere vidner som alle bekræfter det beskrevne samt at det er en
uacceptabel situation og flere har følt sig meget utrygge over situationen.
Som yderligere vidneudsagn se venligst Bilag 3.
Med venlig hilsen
Jørgen Bitsch
Formand, FAM, FHMCK
Licens 6932
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*****
Disciplinærnævnets sagsfremstilling
Disciplinærnævnet har behandlet klagen over licens 8999 optræden i forbindelse med træning den 20. maj 2019
i Kejserdalen, hvor han var til stede til sin søns træning. Klageren lægger følgende paragraf fra Alment
Reglement til grund for sin klage over dårlig opførsel:
§ 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
•
•
•
•

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, at der har fundet en
overtrædelse sted.
• Disciplinærnævnet er af den overbevisning, at licens 8999’s optræden er i uoverensstemmelse med
paragraffens indhold. Med til denne vurdering hører også vidneudsagn samt de faktiske forhold om
manglende indgriben fra træningsleder på dagen.

Til afgørelsen har Disciplinærnævnet yderligere modtaget sagsakter fra klubben, herunder vidneudsagn mm.

*****
Disciplinærnævnet afsiger herefter følgende kendelse

Efter en samlet vurdering finder Disciplinærnævnet, at licens 8999 har udvist uacceptabel opførsel. Det er
Disciplinærnævnets opfattelse, at uoverensstemmelsen kunne have været løst hvis samtale med
træningslederen og fælles drøftelse med kørerne og andre tilstedeværende fandt sted i en fornuftig og
konstruktiv tone. Desuden bør det fremhæves at flagreglerne bør respekteres uanset egen holdning.
Der gives derfor medhold i klagen.
Sanktion: Licens 8999 udelukkes fra samtlige af DMU’s baner i en periode på 6 måneder, gældende fra klubbens
sanktionsdato. Licens 50034 vil ikke blive straffet for sin fars opførsel. En overtrædelse af forbuddet vil medføre
sanktioner overfor køreren.
Klubberne vil blive orienteret om sagens afgørelse.
Afgørelsen er enstemmig.
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I afgørelsen har deltaget: Poul Hjorth, René Danielsen og Helle Hausgaard Noppenau
Denne kendelse kan ankes til DMU’s Ordensnævn i henhold til § 12 i Alment Reglement senest 28 dage fra d.d.

Brøndby, den 11.juni 2019
På vegne af disciplinærnævnet
Jesper Søe Bergmann
jsb@dmusport.dk
Sportskoordinator
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