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DASU’s politik vedr. alkohol og euforiserende stoffer
Baggrund
Aktiv udøvelse af automobilsport, er ikke foreneligt med indtagelse af alkohol og/eller anvendelse af
euforiserende stoffer. Dette gælder såvel for aktive bilsportskørere med DASU licens, som for officielle
DASU repræsentanter og officials.
DASU politik vedr. alkohol og euforiserende stoffer
For at tydeliggøre dette, og give et klart signal til omverdenen, har DASU’s bestyrelse ved møde den 28.
september 2004, vedtaget nærværende politik (retningslinier) vedr. alkohol og euforiserende stoffer,
gældende for officielle DASU’s repræsentanter og officials.
Politikken omfatter
Denne politik (retningslinier) omfatter følgende DASU personer:
• Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer
• Sekretariatspersonale
• Dommere, jurymedlemmer og observatører
Politikken gælder også for udenlandske dommere og jurymedlemmer, der fungerer i danske arrangementer
under DASU regi.
Politikken (retningslinierne) er gældende, når ovennævnte personer skal repræsentere eller fungere som
officiel DASU person/official i forbindelse med gennemførelse af sportsarrangementer.
Retningslinier
Der er forbud mod:
• at indtage alkohol (øl, vin, spiritus), samt euforiserende stoffer, i den tidsperiode DASU personen har
officielle pligter under et sportsarrangement.
• at møde frem påvirket af alkohol og/eller euforiserende stoffer til et sportsarrangement, hvor DASU
personen har officielle DASU pligter.
Konsekvenser
Overtrædelse af denne politik (retningslinie) vil have følgende konsekvens:
• Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer:
Bestyrelsen kan fratage pågældende dets mulighed for, officielt at repræsentere DASU, hvis
vedkommende beviseligt overtræder denne politik (retningslinie), og dermed anses for uværdig til at
repræsentere DASU.
• DASU officials (dommere, jurymedlemmer o. lign):
Bestyrelsen kan frakende en DASU officials dennes licens, hvis pågældende beviseligt overtræder
denne politik (retningslinie), og dermed anses for uværdig til at repræsentere DASU. Frakendelsen
kan ske i en periode op til 2 år.
Undtagelser
Denne politik kan fraviges, m.h.t. alkohol, hvis officielle DASU repræsentanter deltager i ikke
sportsarrangementer, f.eks. receptioner, gallafester, præmieuddelinger o. lign. Indtagelsen af alkohol skal
dog holdes på et begrænset niveau.

