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Kendelse 

Afsagt den 20. december 2022 
af 

DMU’s Disciplinærnævn 
 
 
Sagsnr. 07-22 
XXXX, klager over dårlig opførsel fra XXXX, i forbindelse med træning i Broby lørdag d. 26. november 2022.  
 
Klagen 
Ved kørermøde, inden starten på træningen, blev kørerne gjort opmærksomme på, at der ved nogle hop ville 
være ”svenskerflag” (gult stillestående flag der sidder i en kasse), og der derfor ikke måtte springes. 
Indstævnte blev i tidsrummet fra kl. 15.00-15.20 observeret springende på hop 1, hver gang. Træningslederen 
(TL), XXXX, flagede indstævnte ud med sort flag og fortalte ham at han ikke måtte springe for ”svenskerflag”, 
men at han gerne måtte træne videre, hvis han respekterede flagningen. Men indstævnte mente ikke, at TL 
kendte flagreglerne, kaldte ham for en idiot og ”sprøjtede” TL’s bukser til, da han i høj fart kørte igennem 
ryttergården, hvor maskinen normalt skal trækkes. 
 
Klager så det hele på afstand og blev informeret om episoden af TL. Efter lidt tid gik klager hen til indstævnte og 
indstævntes ledsager for at tage en snak med dem. På ca. 8 meters afstand begyndte indstævnte at hidse sig op 
og var adskillige gange truende overfor klager, hvor han bl.a. truede med, at klager ville få ”et par på hovedet” 
en dag. Klageren bad herefter et bestyrelsesmedlem fra klubben om at lytte med som vidne XXXX. 
Bestyrelsesmedlemmet blev herefter også overfuset af indstævnte samt indstævntes ledsager. 
Herefter forlod klager og ledsager området i høj hastighed. 
 
Hændelsernes tidspunkt 
Den 26. november 2022.  
 

***** 
 
Til afgørelsen har Disciplinærnævnet modtaget følgende dokumenter: 
  
Dokumenter: 
1. Klage DN 07-22  
2. Udsagn XXXX, bestyrelsesmedlem 
3. Udsagn XXXX, træningsleder 
4. Udsagn XXXX, indstævnte 
5. Udsagn XXXX, vidne 
 
Desuden 
7. DMU Alment Reglement 2022 
 

***** 
 

Disciplinærnævnets sagsfremstilling 
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Disciplinærnævnet har modtaget klagen fra XXXX i henhold til Alment Reglements bestemmelse B.8.2 
procedurer for klager, og har konstateret at klage og tilhørende klagegebyr er rettidigt modtaget. 
 
Disciplinærnævnet bemærker: 

− At XXXX, har udvist uacceptabel opførsel i forbindelse med træning i Broby d. 26. november 2022 og 

dermed forbrudt sig mod Alment Reglement §3.1 vedr. Etiske retningslinjer.  

− At det findes bevist, at indstævnte har givet truende bemærkninger til klubbens træningsleder og 

formand og det betragtes i denne forbindelse som skærpende omstændigheder, at indstævntes adfærd 

er rettet mod frivillige officials og klubbestyrelsesmedlemmer.  

− At det er skærpende omstændighed, at opførslen er fundet sted under en træning.  

− At det betragtes, som en formildende omstændighed, at indstævnte allerede havde accepteret 

bortvisningen fra træningslederen, og var i gang med at pakke sine ting, da klager kontaktede ham. 

 
***** 

Disciplinærnævnet afsiger herefter følgende kendelse 
 
Efter en samlet vurdering finder Disciplinærnævnet, at klager får medhold i sagen. Klagegebyret vil blive 
tilbagebetalt. 
 
Indstævnte, XXXX, idømmes hermed 2 måneders karantæne fra al sport i Danmarks Motor Union. Sanktionen er 
gældende fra kendelsesdatoen.  
 
Afgørelsen er enstemmig.  
 
I afgørelsen har deltaget: Jimmi Grensteen, Lone Simonsen, 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 20. december 2022 
På vegne af Disciplinærnævnet 

 
Jesper Søe Bergmann 

jsb@dmusport.dk 
Sportskonsulent 
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