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Kendelse 
Afsagt den 6. august 2021 

af 
DMU’s Disciplinærnævn 

 
Sagsnr. 06-21 
Forælder til Licens 53204, klager over officials i forbindelse med DM B65 Vest, d. 10. juli 2021 i Morsø Motocross 
Klub. 
 
Klage 
Faren til licens 53204, klager på vegne af sin søn, over ledende officials håndtering af diskvalifikation og 
tilbagerykning af placeringer i forbindelse med DM B65 Vest, d. 10. juli 2021 i Morsø Motocross Klub. 
 
Beskrivelse af forløb 
I forbindelse med afvikling af B65 d. 10. juli 2021, bliver 3 kørere taget til side for at have accelereret ved gult 
flag i samaritzone. Den ene kører får en advarsel, da der ikke blev accelereret i samaritzonen. De to andre kørere 
bliver frataget 10 placeringer pga. acceleration. Efter straffen er tildelt finder en meningsudveksling sted, der 
leder til denne klage. Udvekslingen foregår mellem måldommer/banechef (licens 41090), Stævneleder (licens 
25386), dommer (licens 31569), ovennævnte kører (licens 53204) og far til Licens 53204. 
 
Hændelsernes tidspunkt 
Lørdag d. 10. juli 2021. 
 
Fremførelse af påstand 
At måldommer/banechef og stævneleder ikke kommer til at være en del af løb med børn og unge, og at 
dommer får en advarsel for ikke at følge reglementet i forhold til hvem der uddeler dommer. 
 

***** 
 

Til afgørelsen har Disciplinærnævnet udover klagers dokumenter modtaget vidneudsagn fra dommer, 
stævneleder, måldommer/banechef samt diverse screenshots og baneoptagelse. 
  
Dokumenter: 
1. Klagemail 06-21 
2. Påstand - ønsket udfald 
3. DSC_0082 
4. DSC_0083 
5. DSC_0085 
6. DSC_0086 
7. DSC_0087 
8. Dommerraport, DM B VEST (Maxi, Jun.125, Mini B85, Mini B65, Pige Open), 10.07.2021 
9. Vidneudsagn XXXX Dommer 
10. Vidneudsagn XXXX stævneleder 
11. Vidneudsagn XXXX måldommer, banechef 
12. Screenshot XXXX 2 
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13. Screenshot XXXX 
14. XXXX kommentar til screenshots 
 
Desuden 
15. DMU-Alment-Reglement-2021-opdateret-30-06-21 
 
 

***** 
 
 

Disciplinærnævnets sagsfremstilling 
 
Disciplinærnævnet har behandlet klagen over ledende officials håndtering af diskvalifikation og tilbagerykning af 
placeringer i forbindelse med DM B65 Vest, d. 10. juli 2021 i Morsø Motocross Klub.  
 
Fra Alment Reglement 
§8.1. Anke af protest, samt tilhørende bestemmelse (B.8.1)  
Anke skal ske på baggrund af en afgiven protest (der kan ikke ankes mod en kendsgerning - "matter of facts") 
 
§8.2. En protest afgives under afholdelse af et løb. En protest vedrører udelukkende afviklingen af det 
pågældende løb og overtrædelse af DMU’s reglementer 
 
§8.3. Der kan ikke indgives klager over forhold under afholdelse af et løb, hvor der kunne være indgivet en 
protest. 
 
Disciplinærnævnet bemærker følgende: 

• På baggrund af indholdet i ovenstående paragraffer fra Alment Reglement, finder Disciplinærnævnet, at 
der ikke er blevet lagt en protest i forbindelse med afviklingen af stævnet.  

 
 

***** 
 

Disciplinærnævnet afsiger herefter følgende kendelse 
 
Efter en samlet vurdering finder Disciplinærnævnet, at der på dagen ikke er indgivet en officiel protest over 
hændelsen til hverken dommer eller stævneleder, og sagen afvises derfor i Disciplinærnævnet.  
 
Klagen afvises, og klagegebyret vil ikke blive tilbagebetalt. 
 
Afgørelsen er enstemmig.  
 
I afgørelsen har deltaget: Svend Jacobsen, 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. 
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Brøndby, den 6. september 2021 
På vegne af disciplinærnævnet 

 
Jesper Søe Bergmann 

jsb@dmusport.dk 
Sportskoordinator 
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