Kendelse
Afsagt den 30. oktober 2020
af
DMU’s Disciplinærnævn
Sagsnr. 02-20
FAM, FHMCK klager over uacceptabel opførsel fra licens 991 og licens 26184.
Der er modtaget 2 separate klager med hhv. 4 og 5 vidneudsagn.
Klubbens beskrivelse af forløbet:
Klage
Klubbens klager over flere episoder med uacceptabel opførsel på Kejserdalen den 2. september 2020 under
afvikling af klubmesterskab.
Sagerne har været behandlet i klubbens bestyrelse der mener at de bør fremsendes til Disciplinærnævnet for en
behandling.
Beskrivelse af forløb 1 – Klage #1
Ved afvikling af klubmesterskab på Kejserdalen den 2. september opstod en episode mellem licens 991 og licens
26184. Efter første heat tog licens 911 kontakt til licens 26184 da licens 911 mente at licens 26184 opførsel på
banen var uacceptabel overfor hans søn. Licens 911 væltede licens 26184 ind i bilen og holdt ham fast mens han
skældte ham ud og forklarede licens 26184 at hans opførsel på banen var uacceptabel. Licens 911 skubbede
ligeledes til en ven til licens 26184. Flere tilstedeværende fik stoppet episoden og personerne gik hvert til sit.
Beskrivelse af forløb 2 – Klage #2
Ved afvikling af klubmesterskab på Kejserdalen den 2. september opstod en episode mellem licens 26184 og
licens 39161 Efter tæt kørsel i træningen standsede licens 26184 licens 39161 og tog fat i hans hjelm og
sparkede til motorcyklen samt talte højtrystet til ham. Efter træningen skal det bemærkes at licens 39161 var
meget rystet over situationen og hændelsen. Efterfølgende har licens 26184 kontaktet licens 39161 og undskyldt
hændelsen.
Hændelsernes tidspunkt
Onsdag den 2. september 2020
Fremførelse af påstand
Vi har i FAM´s bestyrelse drøftet situationen og på baggrund af vedhæftede udtalelser fra vidner blevet enige
om at sende sagen til DMU´s Disciplinærnævn for behandling.
Til afgørelsen har Disciplinærnævnet yderligere modtaget sagsakter fra klubben, herunder vidneudsagn mm.
Vidneudsagn med tilknytning til klage #1
1. XXX mail - Uheldig hændelse på Kejserdalen ved KM 02.09.20
2. XXX mail - Re_ Kejserdalen
3. XXX Gmail - Re_ Kejserdalen
4. XXX Gmail - Re_ Kejserdalen
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Vidneudsagn med tilknytning til klage #2
5. Klage fra licens 911
6. XXX forklaring
7. Vidne fra XXX
8. Vidneudsagn licens 26184
9. XXX - Vidne - Episode i Kejserdalen
*****
Disciplinærnævnets sagsfremstilling
Disciplinærnævnet har behandlet klagerne over licens 911 og licens 26184 optræden i forbindelse med
klubmesterskab den 2. september 2020 i Kejserdalen.
Nævnet har besluttet at behandle begge sager parallelt da der kan argumenteres for en vis forbindelse mellem
de to hændelser.
Fra Alment Reglement
•
3.1. Etiske retningslinjer Enhver der udfører en handling der bringer motorcykel- eller powerboatsporten i
miskredit kan sanktioneres i henhold til reglementet. Dette kan være truende adfærd, usportslig opførsel,
doping, matchfixing m.m., som er i modstrid med reglementerne.
DIF og Team Danmarks Etiske Kodeks - https://teamdanmark.dk/om-os/saadan-stoetter-vi/etisk-kodeks/
Disciplinærnævnet bemærker følgende:
• På baggrund af indholdet i ovenstående paragraf fra Alment Reglement og Etisk Kodeks, finder
Disciplinærnævnet, at der har fundet en overtrædelse sted.
• Disciplinærnævnet er af den overbevisning, at begge personers 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.

*****
Disciplinærnævnet afsiger herefter følgende kendelse

Efter en samlet vurdering finder Disciplinærnævnet, at licens 911 og licens 26184 har udvist uacceptabel
opførsel. Det er Disciplinærnævnets opfattelse, at konflikten efter træningens afslutning kunne have været løst
hvis de implicerede parter – kørere, træningsleder og de øvrige tilstedeværende – i stedet var gået i dialog i en
fornuftig og konstruktiv tone. Desuden bør det fremhæves at flagreglerne bør respekteres uanset egen
holdning.
Der gives derfor medhold i klagen, og klagegebyret vil blive tilbagebetalt.
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Sanktioner:
Licens 911 suspenderes fra samtlige af DMU’s baner i en periode på 6 måneder, gældende fra kendelsesdatoen.
En overtrædelse af forbuddet vil medføre sanktioner mod teamet.
Licens 26184 suspenderes fra samtlige af DMU’s baner i en periode på 8 måneder, gældende fra
kendelsesdatoen. En overtrædelse af forbuddet vil medføre yderligere sanktioner.
Alment Reglement 7.2.4. Suspension
Tidsbegrænset tab af alle rettigheder knyttet til medlemskab eller licenserhvervelse, eller forbud mod deltagelse i aktiviteter
under DMU, FIM, FIM Europe eller UIM. Suspensionsperioden kan maksimalt være 2 år. En værge eller forælder, der straffes
med suspension, kan med fuldmagt overdrage pligterne til anden myndig person.

Klubberne vil blive orienteret om sagens afgørelse.
Afgørelsen er enstemmig.
I afgørelsen har deltaget: Jens Olaf Hersom, Svend Jacobsen og Helle Hausgaard Noppenau
Denne kendelse kan ankes til DMU’s Ordensnævn i henhold til §8 i Alment Reglement og dertil hørende
bestemmelser senest 28 dage fra kendelsesdatoen.

Brøndby, den 30. oktober 2020
På vegne af disciplinærnævnet
Jesper Søe Bergmann
jsb@dmusport.dk
Sportskoordinator
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