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Kendelse 
Afsagt den 9. juli 2021 

af 
DMU’s Disciplinærnævn 

Sagsnr. 04-21 
Forældrene til licens 53221 og licens 53232, klager over dårlig opførsel fra dommer licens 322, i forbindelse med 
C-cup 65/85cc på Solbjergbanen d. 12. juni 2021. 
 
Klage 
Forældrene indgiver på vegne af licens 53221 og licens 53232, klage over dårlig opførsel fra dommer licens 322. 
 
Beskrivelse af forløb 
Efter endt 2. heat for C65/85 bliver licens 53221, og licens 53232, samt en 3. kører stoppet af licens 322 og får 
en skideballe for ikke at overholde flagreglerne på hop 8, og kørerne bliver i den forbindelse hørt i de gældende 
flagregler. Da der er tale om børn i alderen 12-14 år spørger forældrene, hvad det drejer sig om og de bliver af 
licens 332 bedt om at blande sig udenom.  
 
Hændelsernes tidspunkt 
Lørdag d. 12. juni 2021, ca. kl. 13.35 
 
Fremførelse af påstand 
Licens 322 bør fremover ikke være dommer ved stævner, hvor der deltager børn, da han ikke taler ordentligt. 

***** 
Til afgørelsen har Disciplinærnævnet udover klageres udsagn modtaget vidneudsagn fra dommer og 
stævneleder. 
  
Dokumenter: 
1. Klage 04-21 over Dommer 
2. Klage 04-21 
3. Dommerrapport, DMU Mini_Maxi C Cup VEST, 12.06.2021 
4. Dommerudtalelse 
5. Stævnelederudtalelse  
 
Desuden 
6. DMU-Alment-Reglement-2021-opdateret-30-06-21 
 

***** 
 

Disciplinærnævnets sagsfremstilling 
 
Disciplinærnævnet har behandlet forældrene til licens 53221 og licens 53232’s klage over dårlig opførsel fra 
dommer licens 322 i forbindelse med C-cup 65/85cc på Solbjergbanen d. 12. juni 2021. 
 
Fra Alment Reglement 

• 3.1. Etiske retningslinjer  
Enhver der udfører en handling der bringer motorcykel- eller powerboatsporten i miskredit kan 
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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/  

• Kapitel 3. Etiske normer for dommere og officials 

4. Vis respekt for udøvere, trænere og dem, der støtter dem, og vær åben for at begrunde dine 

beslutninger! 

Disciplinærnævnet bemærker følgende: 
• På baggrund af indholdet i ovenstående paragraffer fra Alment Reglement og Etisk Kodeks finder 

Disciplinærnævnet, at der har fundet en overtrædelse sted.  
 

***** 
Disciplinærnævnet afsiger herefter følgende kendelse 

 
Efter en samlet vurdering finder Disciplinærnævnet, at dommer licens 322 har udvist en kritisabel adfærd, der er 
i strid med Alment Reglement og Etisk kodeks for Dansk Konkurrenceidræt. 
 
Der gives medhold i klagen, og klagegebyret vil blive tilbagebetalt. 
 
Sanktioner:  
Licens 322, modtager en advarsel for sin opførsel overfor kørerne.  
Herudover anbefales Sportskommissionen Motocross at overveje omfanget af anvendelsen af licens 322.  
 
Afgørelsen er enstemmig.  
 
I afgørelsen har deltaget: Helle Hausgaard Noppenau, Svend Jacobsen og Jimmi Grensteen Nielsen. 
 
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 9. juli 2021 
På vegne af disciplinærnævnet 

 
Jesper Søe Bergmann 

jsb@dmusport.dk 
Sportskoordinator 
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