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Kendelse 
Afsagt den 31. august 2022 

af 
DMU’s Disciplinærnævn 

 
 
Sagsnr. 05-22 
Region Varde Elitesport klager over, at Sønderjysk Elite Speedway, af Sportskommissionen Speedway, har fået 
dispensation til match nr. 500-50-45, som kørtes den 10/8-2022 i Slangerup. 
 
Klagen 
Sønderjysk Elite Speedway har ikke kunnet finde en erstatning for deres A-kører og oplyser, at man har prøvet 
alle muligheder og derfor søger Sønderjysk Elite Speedway dispensation til, at må køre med et hold bestående af 
B-B-C-D-D. Havde SES bare skiftet en D kører ud med en C kører havde de overholdt reglementet. 
Sønderjysk Elite Speedway har ikke lavet fejl, det er sportskommissionen, der har givet en dispensation, som 
ikke er i henhold til reglementet. 
Se desuden Speedwayreglementets D.4.2 Holdanmeldelser. 
 
Hændelsernes tidspunkt 
Dispensationen blev udsendt d. 9. august 2022 
 
Fremførelse af påstand 

• Hvis et hold kan få dispensation, begrundet af det ikke er muligt at stille hold i henhold til DMU’s 
reglement, er det den enkeltes klubs ansvar. 

• Hvis et hold stiller med lavere holdværdi end 19, vil det give sportslige konsekvenser. 

• Sønderjysk Elite Speedway stiller med 17 i holdværdi og hvis det hold de møder vinder matchen, kan det 
give skævvridning i forhold til de andre hold i Ligaen.  

• I Region Varde Elitesports situation kan det være med til, at vi ikke kommer i semifinale. 
 
Hvis Region Varde får ret i anken bør matchen køres om.  
 

***** 
 
Til afgørelsen har Disciplinærnævnet modtaget følgende dokumenter: 
  
Dokumenter: 
1. Klage RVE 05-22  
1a. Klage RVE 05-22 vers.2 
2. Dispensation SES 09.08.2022 
3. SK Svar på klage vedr. dispensation til SES 
4. Udsagn SES DN 05-22 
5. RVE’s kommentar til klage 
6. Ligaformand udtalelse 
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Desuden 
7. DMU Alment Reglement 2022 
8. DMU Speedway Reglement 2022 
 

***** 
Disciplinærnævnets sagsfremstilling 

 
Disciplinærnævnet har modtaget klagen fra RVE i henhold til Alment Reglements bestemmelse B.8.2 procedurer 
for klager, og har konstateret at klage og tilhørende klagegebyr er rettidigt modtaget. 
Det bemærkes desuden, at klagen er indsendt inden matchen blev kørt i Slangerup, og der derfor på 
klagetidspunktet ikke var viden om eventuelle implikationer af den givne dispensation.  
 
Disciplinærnævnet bemærker følgende: 

• Sportskommissionen har med lovhjemmel i Alment Reglements 1.3 ret til at dispensere for krav opført i 

sportsreglementerne.  

• Sportskommissionen har tidligere på sæsonen, givet en anden klub en tilsvarende dispensation.  

På baggrund af indholdet af modtagne dokumenter, finder Disciplinærnævnet, at der er tilstrækkeligt grundlag 
for at afdække hændelsesforløbet, og dermed et eventuelt skyldsspørgsmål. 
 
Disciplinærnævnet tager ikke stilling til om der burde have været givet en dispensation, men udelukkende om 
Sportskommissionen Speedway har lovhjemmel til at give dispensation. 
 

***** 
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 31. august 2022 
På vegne af Disciplinærnævnet 

 
Jesper Søe Bergmann 

jsb@dmusport.dk 
Sportskoordinator 
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