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Kendelse 
Afsagt den 16. september 2021 

af 
DMU’s Disciplinærnævn 

 
Sagsnr. 07-21 
Sportskommission Speedway klager over kørere, der kollektivt ikke ville stille til start i U21 DM Finalen d. 31. juli 
2021 i Outrup Speedway Club.  
De indstævnte kørere er: 
XXXX, licens XXXX 
XXXX, licens XXXX 
XXXX, licens XXXX 
XXXX, licens XXXX 
XXXX, licens XXXX 
XXXX, licens XXXX 
XXXX, licens XXXX 
XXXX, licens XXXX 
XXXX, licens XXXX 
XXXX, licens XXXX 
 
Anke 
Sportskommissionen Speedway klager over kørere, der kollektivt ikke ville stille til start i U21 DM Finalen d. 31. 
juli 2021 i Outrup Speedway Club, pga. banens beskaffenhed 
 
Beskrivelse af forløb 
Dommeren ankommer kl. 8 til en meget våd bane og banefolkene forsikrer dommeren om, at de kan gøre banen 
forsvarlig på 30-40 minutter. Banefolkene går herefter i gang med at slæbe det våde af toppen. Herunder er 
banen fin. Ikke tør, men fin. Herefter gør man klar til at starte løbet, men desværre kommer der et stort regnskyl 
igen. Efter en ny dialog med banefolk og løbsledelse, besluttes det at udskyde starten. Banefolkene går herefter 
i gang med banen igen. 
 
Kl. 11 er banen klar, og dommeren vurderer at banen er forsvarlig at køre på. Herefter får alle kørerne lov til at 
gå ud på banen for at gå en runde på den. Ikke alle kørere er tilfredse med banen, og nogle kørere mener, at den 
er farlig at køre på.  
 
Dommeren går herefter i dommertårnet og starter 2 minutter-uret til dagens første heat. Men kun én ud af fire 
kørere, som skal stille til start i første heat, kommer på banen og frem til startsnoren. Dommeren startet heatet 
da de 2 minutter er gået, og herefter kalder dommeren, i samråd med XXXX (der er til stede på vegne af SK), 
kørerne op i dommertårnet enkeltvis for at afklare, om de kommer til start eller ej, hvis løbet fortsætter.  
 
Ovennævnte kørere skriver under på, at de ikke vil stille til start, med begrundelsen at banen ikke er forsvarlig at 
køre på. 
 
Hændelsernes tidspunkt 
Lørdag d. 31. juli 2021 kl. 11.34 – 12.45. 
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Fremførelse af påstand 
SK-Speedway ønsker, at kørerne, der ikke stillede til start og derfor direkte var årsag til at løbet blev aflyst, hver 
især får følgende straf. 

• Bødestraf på Kr. 1.500,- 

• Forbud mod at stille til start i U21 DM Finalen 2021, hvis den afholdes på et andet tidspunkt. 

Bøderne skal dække udgifterne i forbindelse med den aflyste match, for DMU og den arrangerende klub (kr. 
1.000 til klubben og kr. 500,- til DMU). SK-speedway oplyser, at bødestørrelsen skal ses i lyset af, at vi taler om 
unge kørere under 21 år, samtidig med, at løbet ikke var et publikumsløb, så der skulle ikke tilbagebetales 
entreindtægter.  
 

***** 
 

Til afgørelsen har Disciplinærnævnet udover klagers dokumenter modtaget vidneudsagn fra stævneleder, 
dommer, SK-repræsentant, assisterende landstræner og kørere. 
  
Dokumenter: 
1. Klage U21 DM (Final) – DN 07-21 
2. Dommerrapport, DM U 21, 31.07.2021 
3. Kørerunderskrifter 
4. Vidneudsagn XXXX, Stævneleder 
5. XXXX udtalelse U21 DM 
6. Vidneudsagn – XXXX 
7. Vidneudsagn XXXX 
8. Vidneudsagn XXXX 
9. Vidneudsagn XXXX 
10. Vidneudsagn XXXX 
11. Vidneudsagn XXXX 
12. Vidneudsagn XXXX 
13. Vidneudsagn XXXX 
 
Desuden 
14. DMU-Alment-Reglement-2021-opdateret-30-06-21 
 

***** 
Disciplinærnævnets sagsfremstilling 

 
Disciplinærnævnet har behandlet klagen over de kørere, der kollektivt ikke ville stille til start i U21 DM Finalen d. 
31. juli 2021 i Outrup Speedway Club. 
 
Disciplinærnævnet bemærker følgende: 

• At det ud fra vidneudsagn findes bevist, at de indstævnte kørere, på trods af dommerens vurdering, har 

modsat sig at køre på grund af banens beskaffenhed, og dermed overtrådt Speedway-reglements pkt. 

11.8.a, samt opfyldt Speedway-reglementets pkt. 11.8.e.  
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• At hvis dommeren havde fastholdt beslutningen om at gennemføre løbet, så burde løbsledelsen dels 

have indsat reserver i første heat, og dels have fastholdt beslutningen gennem hele løbet. Dermed ville 

de kørere, der ikke stillede til start have diskvalificeret sig selv. 

• At det var dommeren, der aflyste løbet på trods af, at der fortsat var kørere, der kunne stille til start.  

• At afviklingen af løbet virkede ustruktureret og til tider forbundet med stor usikkerhed blandt officials 

og kører.  

***** 
 

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

• Klager får delvis medhold og de omtalte kørere idømmes bøde på kr. 500,- der indenfor 14 dage fra 

kendelsesdatoen skal indbetales til DMU på:  

Reg. nr.: 5044. Kontonr.: 109 2819 – i overførslen skrives licensnummer samt 07-21. 

• De omtalte kørere vil ikke få forbud mod at deltage i en ny U21 DM Finale, hvis en sådan gennemføres.  

• Ankegebyret tilbagebetales. 

 
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. 
 
 
 

Brøndby, den 16. september 2021 
På vegne af disciplinærnævnet 

 
Jesper Søe Bergmann 

jsb@dmusport.dk 
Sportskoordinator 
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