
 

BERETNING FRA AMATØR- & ORDENSUDVALGET 2017 
 
Efter aflæggelsen af årsberetningen i 2016 blev der ikke indbragt yderligere sager 

for Amatør- og Ordensudvalget (A&O) i 2016. Antallet af sager i kalenderåret blev 
derfor 7 i alt.  
 

I 2017 er der ligeledes indbragt 7 sager for A&O indtil den 20. oktober, hvor denne 
beretning er afleveret. 4 sager mod Banesportsudvalget (BU), 1 mod Rallyudvalget 

(RU), 1 mod Kartingudvalget (KU) og 1 mod Disciplinærudvalget (DIS) vedrørende 
banesporten. 5 sager er færdigbehandlet, og A&O’s kendelser er løbende blevet of-
fentliggjort på Unionens hjemmeside. To sager er under behandling. 

 
Ingen af kendelserne er appelleret til DIF-Idrættens Højeste Appelinstans (DIF), 

men den sag, som sidste år blev indbragt for DIF fandt først sin endelige afslutning 
i 2017. Efter at sagen var hjemvist til fornyet behandling i A&O og afgjort ved ken-
delse i 2016, indbragte appellanten også A&O’s kendelse af 26. oktober 2016 for 

DIF. DIF afviste sagen ved kendelse af 2. januar 2017 med den begrundelse, at 
sagen burde anses som endeligt afgjort med A&O’s kendelse af 26. oktober 2016. 
Både A&O’s kendelse og DIF’s kendelse kan i den fulde længde læses på DASU’s 

hjemmeside. 
 

De to mest kontroversielle sager, som A&O har afgjort i år udspringer af samme 
faktum. En banekører på asfalt var blevet fradømt retten til at føre motordrevet 
køretøj i en periode på grund af gentagne hastighedsovertrædelser. Der var ingen 

tvivl om, at det ifølge reglementet udelukkede den pågældende fra at få udstedt 
licens i Danmark i frakendelsesperioden, men den pågældende kører havde i stedet 
erhvervet en tysk licens. 

 
Resultatet blev, at A&O med to stemmer mod én fandt, at der ikke var hjemmel til 

at nægte den pågældende starttilladelse. Begrundelsen for både flertallets og min-
dretallets afgørelse kan læses i kendelsen afsagt i sag 02/2017, der er optrykt på 
DASU’s hjemmeside. 

 
Arbejdsmæssigt har året ikke adskilt sig væsentligt fra foregående år. Vi har stadig 

problemer med tilstrækkeligt hurtigt at samle de 10-15 mennesker, der erfarings-
mæssigt møder til en mundtlig behandling af sagerne. Som noget nyt har vi derfor 
i år foreslået parterne at sagerne afgøres på et skriftligt grundlag, når vi i A&O har 

fundet sagerne velegnet til det, og det er foreløbigt resulteret i, at 4 af de 5 sager, 
som vi har afgjort på nuværende tidspunkt alle er afgjort uden afholdelse af et 
fællesmøde efter parternes forudgående accept. Vi vil gøre det samme i 2018, fordi 

det indtil nu er vores erfaring, at det giver en både smidigere og betydeligt hurtigere 
sagsbehandling uden, at det går ud over kendelsernes kvalitet, hvilket naturligvis 

er det helt afgørende for sagsbehandlingen. 
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