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Kendelse 

Afsagt den 8. juni 2022 
af 

DMU’s Disciplinærnævn 
 
 
Sagsnr. 02-22 
XXXX, klager over XXXX, i forbindelse med klubmesterskab d. 18. maj 2022 i Morsø MotoCross Klub. 
 
Klagen 
XXXX, klager over usportslig og voldelig adfærd i ryttergården umiddelbart efter færdigkørt heat af XXXX, i 
forbindelse med klubmesterskab d. 18. maj 2022 i Morsø MotoCross Klub. 
 
Hændelsernes tidspunkt 
Onsdag d. 18. maj 2022 
 
Fremførelse af påstand 
Udelukkelse fra sporten i henhold til DMU’s reglement for voldelig og usportslig opførsel i henhold til Alment 
Reglement 7.2.10. 
 
 

***** 
Til afgørelsen har Disciplinærnævnet modtaget følgende dokumenter: 
  
Dokumenter: 
1. Samlet klage 02-22  
2. XXXX, indstævntes far, Udtalelse  
3. XXXX, indstævntes far, Replik  
4. Vidneudsagn XXXX 
 
Desuden 
5. DMU-Alment-Reglement-2022 
 

***** 
 

Disciplinærnævnets sagsfremstilling 
 
Disciplinærnævnet har modtaget klage fra XXXX, samt bekræftelse fra klagers klubformand i henhold til Alment 
Reglements bestemmelse B.8.2 procedurer for klager i forbindelse med afholdelse af klubmesterskab. 
 
I klagen, samt i indstævntes fars replik, er en række vidner nævnt. Disse vidner er kontaktet med henblik på 
indhentelse af vidneudsagn. Der er modtaget udsagn fra 2 af i alt 6 kontaktede personer. 
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Disciplinærnævnet bemærker følgende: 
På baggrund af indholdet af modtagne dokumenter, finder Disciplinærnævnet, at der ikke er tilstrækkeligt 
grundlag for et dækkende hændelsesforløb og ej heller tilstrækkeligt grundlag for at afgøre et evt. 
skyldsspørgsmål.  
 

***** 
Disciplinærnævnet afsiger herefter følgende kendelse 

 
Efter en samlet vurdering finder Disciplinærnævnet, at klagen afvises. Klagegebyret vil ikke blive tilbagebetalt. 
 
Afgørelsen er enstemmig.  
 
I afgørelsen har deltaget: Jimmi Grensteen, Lone Simonsen 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 8. juni 2022 
På vegne af Disciplinærnævnet 

 
Jesper Søe Bergmann 

jsb@dmusport.dk 
Sportskoordinator 
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