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Kendelse 
Afsagt den 5. juli 2021 

af 
DMU’s Disciplinærnævn 

 
Sagsnr. 02-21 
Sportskommissionen Speedway klager over licens 3079 og licens 556 for truende, usportslig adfærd og 
uretmæssig adgang til dommertårnet i forbindelse med Ligamatch på Moldow Speedway Arena (Holsted) d. 2. 
juni 2021.  
 
 
Klage 
SK Speedway klager over truende, usportslig adfærd og uretmæssig adgang til dommertårnet.  
 
 
Beskrivelse af forløb 
Dommer licens 31574 var udsendt af SK-speedway I forbindelse med DSL-matchen d. 2. juni 2021. I heat 18 blev 
licens 3079 udelukket og ligeledes udelukket fra omstarten af heatet – dette var licens 3079 anden udelukkedes 
i matchen. Efter udelukkelsen ringede licens 556 til dommeren for at give sin holdning til kendelsen og på 
samme tid gik licens 3079 op i dommertårnet for at ytre sin holdning. Dommeren tildeler efterfølgende en bøde 
på 500 kr. til både licens 3097 og licens 556 for usportslig adfærd.  
I heat 20 blev licens 3079 udelukket for tredje gang i matchen, og situationen fra heat 18 gentog sig, hvor licens 
556 ringede til dommeren, som denne gang lagde røret på og licens 3079 gik igen til dommertårnet, dog uden 
held, da der efter hændelsen i heat 18 var sat vagt ved indgangen. I stedet råbte licens 3097 nedenfor 
dommertårnet. 
 
Licens 3097 og licens 556 blev begge idømt bøde på kr. 500,- for usportslig opførsel på dagen. 
 
Hændelsernes tidspunkt 
Onsdag d. 2. juni 2021, mellem kl. 18.30 og kl. 21.15 
 
Fremførelse af påstand 
Licens 556 udviser usportslig opførsel og overtræder Alment Reglement 3.1 samt speedway reglement 12.14. 
Holdlederen skal have styr på sig selv og sine kørere. Al kontakt til dommeren skal foregå igennem holdlederen. 
Licens 3079 udviser usportslig opførsel og truende adfærd og overtræder Alment Reglement 3.1 samt speedway 
reglement 12.14. Overtræder desuden speedway reglement 15.3.k ved at tiltvinge sig adgang til dommertårnet 
uden tilladelse. 
SK fremfører at det på ingen måde kan accepteres at frivillige skal overfuses, tilsvines og trues, når de udfører en 
opgave for sporten. 
SK anbefaler derfor at licens 556 og licens 3079 bliver straffet med en bøde på kr. 15.000,- samt en betinget 
frakendelse af licens i et år. 
 

***** 
 

Til afgørelsen har Disciplinærnævnet udover klagers dokumenter modtaget vidneudsagn fra stævneleder, 
stævnelederassistent, begge indstævnte parter samt indstævntes klub. 
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Dokumenter: 
1. Klage DSL xxxx (inkl. link til video af matchen) 
2. Bilag 1 - Dommerrapport, Metal Speedway League 4 semif. 1, 02.06.2021 
3. Bilag 2 - Klage over licens 556 og licens 3079 
4. Bilag 3 - Artikel JV.dk 
5. Vidneudsagn - xxxxx 
6. Udsagn xxxx 
7. Udsagn xxxx 
8. Udsagn xxxxx 
9. Udsagn xxxx 
 
Desuden 
10. Alment Reglement 2021, opdateret 20-05-21 
11. Speedway Reglement 2021 ver. 2.7 11.06.21 
12. DIF og Team Danmarks Etiske Kodeks 
 
 

***** 
 
 

Disciplinærnævnets sagsfremstilling 
 
Disciplinærnævnet har behandlet Sportskommissionens klage over licens 3079 og licens 556 optræden i 
forbindelse med Ligamatchen den 2. juni 2021 på Moldow Speedway Arena (Holsted) d. 2. juni.  
 
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/  
 
Fra Speedwayreglementet 

• 15.3.k. Dommeren  

Kan nægte uvedkommende adgang til dommertårnet. Kun stævneleder og teknisk kontrolchef må 

henvende sig til dommeren uden dennes tilladelse.  

 
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.  

• Usportslig adfærd: Ud fra vidneudsagn og videoklip findes det bevist, at både licens 3097 og licens 556 
har talt med uacceptabelt sprog overfor en ledende official. Disciplinærnævnet bemærker, at uanset 
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hvor utilfreds man er, så er det i modstrid med Alment Reglement og Etisk Kodeks og hører ikke hjemme 
i sporten.  

• Truende adfærd: Ud fra vidneudsagn findes det bevist, at licens 3097 har fremsat trusler mod 
dommeren. Disciplinærnævnet bemærker, at uanset om det var tilsigtet eller ej, så er dette i modstrid 
med Alment Reglement og Etisk Kodeks og hører ikke hjemme i sporten.  

• Adgang til dommertårn: Ud fra vidneudsagn findes det bevist at licens 3097 har indfundet sig i 
dommertårnet.  

 
 

***** 
 

Disciplinærnævnet afsiger herefter følgende kendelse 
 
Efter en samlet vurdering finder Disciplinærnævnet, at licens 556 og licens 3097 har udvist en truende og 
usportslig opførsel, der er i strid med Alment Reglement, Etisk kodeks for Dansk Konkurrenceidræt og 
speedwayreglementet.  
Herudover betragter Disciplinærnævnet det som en skærpende omstændighed, at episoden gentager sig, da 
begge personer har haft muligheden for at tænke sig om efter første episode, hvor dommeren gav dem begge 
en bøde for usportslig opførsel. 
Desuden bemærkes Disciplinærnævnet, at begge personer er kulturbærere for sporten som førstekører og 
holdleder, og der må derfor forventes en bedre opførsel, der ikke sætter motorsporten i et dårligt lys. Ingen 
deltagere eller frivillige, uanset om det er elite eller bredde, skal finde sig i af blive overfuset eller truet. 
 
Der gives medhold i klagen, og klagegebyret vil blive tilbagebetalt. 
 
Sanktioner:  
Licens 556 frakendes licensen i 2 måneder fra domsafsigelsesdatoen. 
Licens 3079 frakendes licensen i 6 måneder fra domsafsigelsesdatoen. 
 
En overtrædelse af forbuddet vil medføre yderlige sanktioner.  
 
Alment Reglement 7.2.3. Frakendelse af licens  
En kører eller officials licens, hvad enten dette er nationalt eller internationalt, inddrages automatisk i en 
suspensionsperiode, såfremt en idømt bøde ikke er betalt inden udløbet af den fastsatte tidsfrist. 

Licens kan frakendes, når indehaveren ikke længere anses for værdig til at have licens eller har medvirket som official  ved 
eller deltaget i et ikke godkendt løb. 
Frakendelsen skal være tidsbestemt. 

 
Klubberne vil blive orienteret om sagens afgørelse. 
 
Afgørelsen er enstemmig.  
 
I afgørelsen har deltaget: Jens Olaf Hersom, Poul Hjorth, Lasse Oxbøll 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. 
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Brøndby, den 5. juli 2021 
På vegne af disciplinærnævnet 

 
Jesper Søe Bergmann 

jsb@dmusport.dk 
Sportskoordinator 
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