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              DANMARKS MOTOR UNION  

            Ordensnævnet 

       

DELKENDELSE                     

Sag ON 02-21 

Behandling af selvstændig begæring fra licens 3079, repræsenteret v. advokat XXXXXX, om 

opsættende virkning i forbindelse med anke over DMU Disciplinærnævns kendelse af 5. juli 

2021 om usportslig adfærd i forbindelse med DSL match på Moldow Speedway Arena d. 2. juni 

2021 (Sag DN 02-21). 

 

 
Der er på vegne af licens 3079 fra advokat XXXXXX indkommet ankeskrift med indankelse af DMU 

Disciplinærnævns afgørelse i dette nævns sagsnr. 02-21 afsagt den 05. juli 2021. Ankeskriftet er 
dateret 6. juli 2021 og vedlægges som Bilag 1. 
 
Ankesagen behandles i overensstemmelse med gældende procedureregler for DMU 

Ordensnævn. 

Ankesagens parter er: 
 
Appellant: 
Licens 3079, kører ved pågældende match, repræsenteret v. advokat XXXXXX. 

 

Indstævnt: 

DMU Sportskommission Speedway. 

 

Selvstændig begæring om opsættende virkning indgår som en del af ankeskriftet. 

Begæringen er behandlet af Ordensnævnet på særskilt møde den 7. juli 2021 

Som grundlag for behandlingen af begæringen forelå ved nævnsmødet, ud over ankeskriftet, 

kendelse fra Disciplinærnævnet i sag DN 02-21, dateret 05. juli 2021 (vedlagt som Bilag 2) samt 

øvrige dokumenter anvendt under sagsbehandlingen i Disciplinærnævnet. 

 

Følgende deltog i behandlingen af begæringen om opsættende virkning: 

 

Ordensnævnets medlemmer, Henrik Nørgaard, Bent Andersen og Peter Hansen, som alle 

erklærede sig habile. Herudover deltog som sekretær for Ordensnævnet Jesper Søe Bergmann. 

 

Appellantens begæring er: 

 

Nærværende anke skal tillægges opsættende virkning. 
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Sagens omstændigheder 

Anken til Ordensnævnet vedrører et forløb, der forekom i forbindelse med afviklingen 

af speedway Liga Match d. 2. juni 2021 på Moldow Speedway Arena i Holsted.  

I forbindelse med matchen opstod der, efter udelukkelser i heat 18 og 20, to episoder mellem 

licens 3079, dennes holdleder, licens 556 og dommer, licens 31574, som DMU Sportskommission 

Speedway efterfølgende besluttede at indbringe som klage for Disciplinærnævnet for afgørelse 

og sanktion. 

 

Disciplinærnævnets kendelse i klagesagen er af Appellanten anket til Ordensnævnet via 

ankeskriftet vedlagt som Bilag 1.  

  

 

Nævnsmødet 

Ordensnævnet konstaterede, at Appellanten i forbindelse med sagsbehandlingen i 

Disciplinærnævnet har erkendt et hændelsesforløb på stævnedagen, der med betydelig 

sandsynlighed ville føre til idømmelse af en sanktion med en vis tyngde ved den klagesag, som 

efterfølgende blev rejst og behandlet i Disciplinærnævnet. 

 

Ordensnævnet konstaterede endvidere, at såfremt Appellantens påstand om opsættende 

virkning blev taget til følge, ville Appellanten i praksis kunne fortsætte udøvelsen af sin sport 

uden indskrænkninger i hele perioden frem til afsigelse af kendelse i Ordensnævnet på basis af et 

ordinært sagsbehandlingsforløb i nærværende nævn.  

 

 

Delkendelse 

På det således foreliggende grundlag afsiger Ordensnævnet følgende delkendelse: 

 

• Appellantens begæring om opsættende virkning tages ikke til følge.  

 

• Den af Disciplinærnævnet idømte sanktion står ved magt, indtil behandlingen af 

nærværende ankesag måtte føre til et ændret udfald. 

 

• Ordensnævnet iværksætter ordinær behandling af ankesagens øvrige elementer med 

udgangspunkt i det modtagne ankeskrift og i overensstemmelse med procedurereglerne 

beskrevet i Alment Reglement Afsnit B.8.5 og B.8.6. 
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Anke 

Nærværende kendelse kan ankes til DIF’s Appelinstans i overensstemmelse med Danmarks 

Idrætsforbunds love § 24 stk. 1 og DIF’s Lovregulativ II inden fire uger efter, at den, som ønsker 

at indbringe en afgørelse, har modtaget denne. 

 

Brøndby, den 08. juli 2021 

              

Henrik Nørgaard                                         /                Jesper Søe Bergmann 

Formand for Ordensnævnet   Sekretær for Ordensnævnet 

       


