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Sag nr. 27042014 vedr. Episode ved RC løb i Sverige d. 27. april 2014 

 
 
Dansk Model Sports Union har fra flere medlemmer modtaget information om en episode der udspillede sig ved et 
RC løb i Sverige d.27. april 2014. Hvor der udspillede sig en voldsom verbal konfrontation mellem Kim og Nicolai 
Lindegaard og Martin Lissau, denne konfrontation ender ud i at Nicolai Lindegaard kaster en rc sender i hovedet på 
Martin Lissau, der pådrager sig en flænge på hagen der efterfølgende på skadestuen bliver syet med 5 sting. 
 
Dansk Model Sports bestyrelse har behandlet henvendelserne på bestyrelsesmødet d. 28. april 2014. 
 
Dansk Model Sports Unions bestyrelse har vurderet at episoden har en karakter der klart strider imod Dansk Model 
Sports Unions reglement 1, som er de generelle regler for medlemmer og klubber i Dansk Model Sports Union. 
 
Dansk Model Sports Unions bestyrelse udpegede derfor 4 bestyrelsesmedlemmer der fik mandat til at træffe 
beslutning om eventuelle konsekvenser i denne sag. 
 
De 2 parter i episoden og 2 vidner har derfor været tilsagt møde d. 30. april for forklaring i sagen. 
 
Efter at de tilsagte parter og vidner har forklaret deres oplevelse af episode, finder bestyrelsen belæg for at afsige 
følgende kendelse. 
 
 
Kendelse 
 
Martin Lissau tildeles en offentlig advarsel for usportslig optræden med hensyn til sprogbrug. 
 
Kim Lindegaard tildeles en offentlig advarsel for usportslig optræden med hensyn til sprogbrug. 
 
Nicolai Lindegaard tildeles en suspension fra Dansk Model Sports Union og alle Unionens aktiviteter i 
perioden 1. maj 2014 til og med 31. december 2015. 
 
 
Det er vigtigt at præcisere at Dansk Model Sports Union på ingen måde kan tolerere vold. 
 
Det er også vigtigt at præcisere at strafudmålingen også er vurderet ud fra de spændinger der har været mellem 
parterne i tiden op til den omtalte episode. 
 
Nicolai Lindegaard har over for Dansk Model sports Union ønsket at undskylde sin handling og vil tilskrive Martin 
Lissau med en forklaring på, hvad der var baggrunden for den handling, som han nu undskylder. 
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