Kendelse
Afsagt den 8. juli 2022
af
DMU’s Disciplinærnævn

Sagsnr. 04-22
Sportskommissionen Speedway (SK-Speedway) klager over uacceptabel opførsel fra XXXX, i forbindelse med
50cc match i Fredericia Motor Klub d. 5. juni 2022.
Klagen
SK-Speedway klager over uacceptabel opførsel fra XXXX overfor XXXX, i forbindelse med 50cc match i Fredericia
Motor Klub d. 5. juni 2022.
Under en turneringsmatch i 50cc 2 div. den 5/6-2022, på Vejlby banen i Fredericia opstår der adskillige
hændelser under og efter løbet ml. XXXX og XXXX, far til XXXX, som under løbet får en påtale fra startmasteren
om, at han skal holde sin bane i starten. Dommeren forsøger at få XXXX til at oplyse sit navn og licens nummer,
da dommeren ønsker at indberette ham, men XXXX vil ikke oplyse hverken navn eller licens nummer til
dommeren (hvilket er årsagen til, at der på dagen ikke er uddelt en bøde for usportslig optræden).
XXXX, opførsel efter matchen den 5/6-2022, findes af SK-Speedway uacceptabel. Det kan ikke accepteres at
frivillige officials skal overfuses på den måde. Vi skal alle respektere og tale pænt til hinanden. Hændelsen sker i
forbindelse med en turnerings match for 50cc kørere, det må derfor formodes, at der har været børn i alderen
4-12 i og omkring ryttergården.
Hændelsernes tidspunkt
Søndag d. 5. juni 2022
Fremførelse af påstand
Da størstedelen af hændelsen sker efter løbet, har dommeren ikke på dagen haft mulighed for at sanktionere
XXXX, og derfor beder SK-Speedway Disciplinærnævnet om at tage sagen.
SK-Speedway ser meget alvorligt på denne opførsel og mener at det skal have en konsekvens i form af 14 dages
karantæne fra deltagelse ved løb og stævner.
SK-Speedway ser ligeledes alvorligt på at XXXX ikke vil oplyse dommeren sit navn og licensnummer og mener at
dette bør have en konsekvens af en bøde.
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Til afgørelsen har Disciplinærnævnet modtaget følgende dokumenter:
Dokumenter:
1. SK-Klage over XXXX
2. Dommerrapport 05.06.2022
2a. Tillæg til dommerrapport
3. Dommerudtalelse 50-02-09
4. Vidneudsagn Startmaster
5. Replik fra indstævnte
6. Stævnelederudtalelse
7. Vidneudsagn XXXX
8. Vidneudsagn XXXX
9. Vidneudsagn XXXX
10. Vidneudsagn XXXX
Desuden
11. DMU Alment Reglement 2022
12. DMU Speedway Reglement 2022
*****
Disciplinærnævnets sagsfremstilling
Disciplinærnævnet har modtaget klagen fra SK-Speedway i henhold til Alment Reglements bestemmelse B.8.2
procedurer for klager, og konstateret at klage og tilhørende klagegebyr er rettidigt modtaget.
I klagen, samt i indstævntes replik, er en række vidner nævnt. Disse vidner er kontaktet med henblik på
indhentelse af vidneudsagn. Der er modtaget udsagn fra 8 af i alt 9 kontaktede personer.
Disciplinærnævnet bemærker følgende:
• Disciplinærnævnet finder det ikke ud fra vidneudsagn bevist, at indstævnte er faret op eller har udvist
truende adfærd overfor dommeren.
• Disciplinærnævnet finder det bevist at indstævnte har nægtet at identificere sig selv, hvilket kan
betragtes som provokerende adfærd, men er ikke i sig selv strafbart iht Alment Reglement. Det
bemærkes dog, at navn og licensnummer i enhver henseende bør oplyses, såfremt en official anmoder
herom.
• Disciplinærnævnet befinder det også bevist at indstævnte indfandt sig på banen, hvilket er i direkte strid
med speedwayreglementet. Det burde dommeren dog have straffet på dagen med en advarsel eller
bøde.
• Disciplinærnævnet bemærker, at de indsendte vidneudsagn indikerer, at begge parter har part i sagen
og disciplinærnævnet bemærker i den forbindelse, at begge parter må anses for at være rollemodeller
overfor de unge kører.
På baggrund af indholdet af modtagne dokumenter, finder Disciplinærnævnet, at der ikke er tilstrækkeligt
grundlag for et dækkende hændelsesforløb. Dette skyldes de modstridende forklaringer i de indsendte
vidneudsagn, hvilket ikke skaber et tilstrækkeligt grundlag for at afgøre et evt. skyldsspørgsmål.
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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: Henrik Gammelholm, Lasse Oxbøll, Jens Olaf Hersom 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. juli 2022
På vegne af Disciplinærnævnet
Jesper Søe Bergmann
jsb@dmusport.dk
Sportskoordinator
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