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Kendelse 
Afsagt den 16. maj 2022 

af 
DMU’s Disciplinærnævn 

Sagsnr. 01-22 
Slangerup Speedway v. xxxx, klager over dommer, xxxx, i forbindelse med ligamatch 500-50-05 mod Holsted 
Tigers, d. 27. april 2022 på Moldow Speedway Arena. 
 
Klage 
Slangerup Speedway, v. holdleder xxxx klager over dommerens afvisning af Slangerup Speedways mulighed for 
at bruge de resterende dæksider fra de kørere, der blev kørt på skadestuen i løbet af ligamatchen. Desuden 
klager Slangerup Speedway klub ligeledes over, at de flere gange bliver bortdømt i ligamatchen pga. 
udelukkelser.  
 
Klagers beskrivelse af forløb 
I forbindelse med afvikling af ligamatch d. 27. april 2022 udgår flere kører, heraf to fra Slangerup og én fra 
Holsted, ydermere bliver de to kører fra Slangerup efterfølgende kørt på skadestuen.  
 
Da Slangerup Speedway efterfølgende vil benytte sig af de skadede køreres dæksider, får de besked fra 
dommeren om, at der kun må benyttes dæk fra fremmødte kørere. 
 
Flere gange føler Slangerups holdledere sig bortdømt pga. udelukkelser for påkørsel og tyvstart.  
 
Hændelsernes tidspunkt 
Onsdag d. 27. april 2022 
 
Fremførelse af påstand 
Omkørsel af match, eller aflysning efter heat 8 (heat 9 og frem), hvor skaden sker og Slangerup ikke har adgang 
til ekstra dæksider og evt. en straf til dommeren for at lave egne regler. 
 

***** 
Til afgørelsen har Disciplinærnævnet modtaget følgende dokumenter: 
  
Dokumenter: 
1. Klage 01-22  
2. Dommerrapport, liga, 27.04.2022  
3. Dommer Replik til 500-50-05  
4. Stævnelederudtalelse vedr. Slangerup klage 
5. Duplik Slangerup 
 
Desuden 
6. DMU-Alment-Reglement-2022 
 

***** 
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Disciplinærnævnets sagsfremstilling 
 
Disciplinærnævnet har behandlet klagen over dommer xxxx fortolkning af reglementet i forbindelse med 
ligamatch 500-50-05 mod Holsted Tigers, d. 27. april 2022 på Moldow Speedway Arena.  
 
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") 
 
Disciplinærnævnet bemærker følgende: 

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

• At manglende aflevering af en skriftlig protest indenfor gældende tidsfrist medfører tab af mulighed for 
efterfølgende klage/anke jf. DMU Alment Reglement B.8.2. 

 
 

***** 
Disciplinærnævnet afsiger herefter følgende kendelse 

 
 
Efter en samlet vurdering finder Disciplinærnævnet, at Slangerup Speedway v. holdleder xxxx, ikke har indgivet 
en skriftlig protest over beslutningen til stævneleder jf. reglement, og sagen afvises derfor i Disciplinærnævnet 
og nævnet behandler dermed ikke sagens indhold yderligere.  
 
Anken afvises, og klagegebyret vil ikke blive tilbagebetalt. 
 
Afgørelsen er enstemmig.  
 
I afgørelsen har deltaget: Lasse Oxbøll, Henrik Gammelholm 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. maj 2022 
På vegne af Disciplinærnævnet 

 
Jesper Søe Bergmann 

jsb@dmusport.dk 
Sportskoordinator 
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