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Kendelse 
Afsagt den 19. april 2021 

af 
DMU’s Disciplinærnævn 

Sagsnr. 01-21 
Licens 7314 klager over licens 27264 opførsel i forbindelse med træning på Korskroen (Vestjysk Motocross Club).  
 
Klage 
Licens 7314 klager over vold, kørsel mod kørselsretningen og trusler. 
 
Beskrivelse af forløb 
I forbindelse med træning rammer de to kørere hinanden på banen, og der opstår en uoverensstemmelse. Ifølge 
de to kørere bliver der råbt skældsord og der bliver kastet med sand/sten. Ifølge licens 7314 kører licens 27264 
også tilbage imod kørselsretningen og tildeler licens 7314 et spark og slag.  
I ryttergården bliver træningsleder licens 34075 inddraget for at alle kan snakke episoden igennem. Ifølge licens 
7314 bliver licens 27264 aggressiv over konfrontationen og truer med vold. 
 
Begge parter bliver herefter bedt om at køre hjem, men 27264 kører alligevel ud til træning. Træningslederen 
stopper ham til en samtale og giver ham herefter lov til at fortsætte træningen.  
 
Hændelsernes tidspunkt 
Fredag d. 2. april 2021, ca. kl. 12 
 
Fremførelse af påstand 
Licens 27264 bør frakendes licensen på grund af vold, kørsel mod kørselsretningen og trusler. 
 

***** 
 

Til afgørelsen har Disciplinærnævnet udover klagers udsagn modtaget vidneudsagn og et videoklip fra Eye-Track 
systemet på banen. 
  
Vidneudsagn: 
1. XXXX (indstævnte) 
2. XXXX  
3. XXXX  
4. XXXX  
5. XXXX  
6. XXXX  
7. XXXX  
8. XXXX  
9. + 10. XXXX  
 
Desuden 
11. Eye-Track overvågning fra træning 
 

***** 
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Disciplinærnævnets sagsfremstilling 
 
Disciplinærnævnet har behandlet licens 7314’s klage over licens 27264’s optræden i forbindelse med træning 
den 2. april 2021 hos Vestjysk Motocross Club.  
 
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.  

• Kørsel mod kørselsretning: På baggrund af fremsendte materiale, finder disciplinærnævnet det ikke 
bevist, at der er blevet kørt mod kørselsretningen.  

• Vold: Ud fra vidneudsagn og videoklip findes det bevist, at der er blevet kastet, sparket, slået og spyttet. 
Disciplinærnævnet bemærker, at uanset hvad der kastes med, sparkes efter/på, slås-eller spyttes på, er 
det i modstrid med Alment Reglement og Etisk Kodeks og hører derfor ikke hjemme i sporten. 

• Trusler: Ud fra vidneudsagn findes det bevist, at der er blevet fremsat trusler i ryttergården. Dette er i 
modstrid med Alment Reglement og Etisk Kodeks og hører derfor ikke hjemme i sporten. 

 
 

***** 
 

Disciplinærnævnet afsiger herefter følgende kendelse 
 
Efter en samlet vurdering finder Disciplinærnævnet, at licens 27264 har udvist en uacceptabel opførsel, der er i 
strid med Alment Reglement og Etisk kodeks for Dansk Konkurrenceidræt. Herudover betragter 
Disciplinærnævnet det som en skærpende omstændighed, at episoden på banen finder sted under træning, hvor 
man må gå ud fra, at der er andre medlemmer til stede på forskellige niveau og alder. 
 
Der gives medhold i klagen, og klagegebyret vil blive tilbagebetalt. 
 
Sanktioner:  
Licens 27264 suspenderes fra samtlige af DMU’s baner i en periode på 6 måneder, gældende fra datoen for 
hændelsen (d. 2. april 2021).  
Idet sanktionen idømmes med tilbagevirkende kraft, medfører dette, at eventuelt indsamlede mesterskabspoint 
vil blive annulleret.  
En overtrædelse af forbuddet vil medføre yderlige sanktioner. 
 
Alment Reglement 7.2.4. Suspension  
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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 19. april 2021 
På vegne af disciplinærnævnet 

 
Jesper Søe Bergmann 

jsb@dmusport.dk 
Sportskoordinator 
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