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Kendelse 
Afsagt den 23. august 2021 

af 
DMU’s Disciplinærnævn 

 
Sagsnr. 05-21 
Anke af dommerafgørelse i forbindelse med 4. afdeling af DM-A d. 11. juli 2021 i Hedelands Motorklub. Anken er 
indsendt af Licens 3798, XXXX, formand i Han Herred Motorklub, på vegne af  
Licens 22155, XXXX, 
Licens 21097, XXXX,  
Licens 5985, XXXX,  
Licens 16441, XXXX. 
Episoden der ledte til den ankede dommerafgørelse, fandt sted under afviklingen af 2. heat i MX1 klassen d. 11. 
juli 2021 ca. kl. 16.45-16.50, og dommeren diskvalificerede de 4 kørere for at have hoppet ved samaritflag. 
 
 
Anke 
Licens 3798 anker på vegne af licenserne 22155, 21097, 5985 og 16441, dommerafgørelsen fra 2. heat i MX1 d. 
11. juli. Dommeren diskvalificerede de 4 kørere for at have hoppet ved samaritflag. 
 
 
Beskrivelse af forløb 
Ved afviklingen af 4. afdeling af DM A i Motocross i MX1 klassens andet heat, blev der i forbindelse med et styrt 
efter hop 2, flaget med samaritflag. En række kørere overså flagningen og hoppede over hop 2, hvilket er i strid 
med reglementet. Flagofficial, licens 40835, noterede de kørere, som de registrerede, der hoppede og dermed 
overså flagningen. De pågældende kørere blev herefter indberettet til stævnelederen og blev diskvalificeret fra 
det pågældende heat af dommeren.  
Denne beslutning blev der af kørerne nedlagt en protest imod, da kørerne mente, at der var tale om ”tvivlsom 
flagning og placering af samaritflag” (Bilag 0, protestblanket). Protesten blev afvist.  
Der udspillede sig en debat mellem kørere, stævneleder og dommer, hvor kørerne prøvede at overbevise 
dommeren om, at man ikke kunne se flagofficialen, da denne havde forladt tårnet og ikke flaget korrekt. 
 
Hændelsernes tidspunkt 
Søndag d. 11. juli 2021, mellem kl. 16.45 og kl. 16.50. 
 
Fremførelse af påstand 
Alle fire kørere fremfører følgende: 
 
Principal påstand 
At diskvalifikationen for alle fire kørere annulleres, således at placering og indkørte point tildeles efter 
placeringer i pågældende heat. 
 
Subsidiær påstand 
At der tilvejebringes dokumentation i form af f.eks. videooptagelser, foto og lignende der kan belyse hændelsen, 
og at der indkaldes vidner til at berigtige oplysningerne om de begrænsede muligheder for at se flagofficialen og 
dermed også samaritflaget. 
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***** 

 
Til afgørelsen har Disciplinærnævnet udover klagers dokumenter modtaget vidneudsagn fra stævneleder, 
dommer og flagofficial, licens 40835. 
  
Dokumenter: 
1. Klagebrev 05-21, inkl. bilag 0-9 
2. Bilag 10 
3. Følgebrev til bilag 10 og video 
4. Video fra kørerne 
5. Vidneudsagn Flagofficial 
6. IMG_0365 
7. IMG_0366 
8. Dommerrapport, DM A + Dame + Quad 500 A, 11.07.2021 
8a. Dommerrapport vers. 2 – fuld tekst 
9. Mail fra dommer 
10. Dm-A Mx1 2. Styrt Efter Post 2 Rev2-1_Banens overvågningskamera 
11. Vidneudsagn stævneleder vedr. DMA 11.7.2021 
12. Replik fra anklager vedr. anke af diskvalifikation til DM A Hedeland 
 
Desuden 
13. DMU-Alment-Reglement-2021-opdateret-30-06-21 
 

***** 
 
 

Disciplinærnævnets sagsfremstilling 
 
Disciplinærnævnet har behandlet anken over dommerafgørelsen d. 11. juli 2021 ved DM A, MX1 heat 2 i 
Hedelands Motorklub. 
 
Disciplinærnævnet bemærker følgende: 

• Det findes ud fra vidneudsagn og videoklip bevist, at de diskvalificerede kørere har hoppet for 

samaritflag, og dermed overtrådt MX-reglements pkt. 11.12, samt samme reglements Bestemmelse F. 

• Det i klagebrevet fremførte argument med at der ikke burde have været samaritter på banen, findes 

irrelevant for behandlingen af indeværende sag.  

• Det findes desuden bevist, at nogle kørere har set flagningen, sænker hastigheden og undlader at 

hoppe. 

• Disciplinærnævnet bemærker desuden, at det er kørerens opgave at være opmærksom på flagningen 

• Disciplinærnævnet medgiver, at flagposten forlader flagkassen under flagning med samaritflag. Men 

finder det ikke bevist, at flagposten går ned på banelegemet, som anført i klagen.  

 
***** 
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Disciplinærnævnet afsiger herefter følgende kendelse 

 
Efter en samlet vurdering af de skriftlige forklaringer og foto- og videodokumentation, herunder vurdering af 
hvorvidt betingelserne for at indbringe sagen for Disciplinærnævnet var opfyldt, afsiger disciplinærnævnet 
følgende kendelse. 
 

• Anken afvises for så vidt angår den principale samt den subsidiære påstand. 

• Ankegebyret fortabes. 

 
Afgørelsen er enstemmig.  
 
I afgørelsen har deltaget: Jens Olaf Hersom, Jimmi Grensteen Nielsen 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 23. august 2021 
På vegne af disciplinærnævnet 

 
Jesper Søe Bergmann 

jsb@dmusport.dk 
Sportskoordinator 
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