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Nuværende tekst 
 

 
Ny tekst og tilføjelse af reglementspunkt 

 
14.001 
Den, der i egenskab af konkurrencearrangør, 
official, anmelder, kører, observatør, 
medhjælper, passager og/eller medlem af 
DASU overtræder de gældende reglementer 
og forskrifter, eller ikke holder sig dommerens 
anvisninger efterrettelig, kan straffes. 
 
En konkurrencedeltager er ansvarlig for 
medhjælperes adfærd. 
 
Afhøres parter i en sag er de pligtige at tale 
sandt. 
 
Flere strafmidler kan bringes i anvendelse for 
samme forseelse. 
En ikendt straf kan evt. gøres betinget. 
Sportsreglementerne kan indeholde 
bestemmelser om, at en konkret forseelse 
automatisk udløser en tillægsstraf. 
 
Følgende forseelser kan altid, uanset om 
forholdet er særskilt nævnt i det enkelte 
sportsreglement, medføre straf: 
 

 manglende efterkommelse af officials, 
løbsarrangører, medlem af DASU’s 
bestyrelse eller udvalgsmedlemmers 
anvisninger,  

 

 usportslig optræden,  
 

 utilbørlig optræden eller handling 
overfor officials, løbsarrangører, 
medlemmer af DASU’s bestyrelse eller 
udvalg og/eller andre (f.eks. 
lodsejere), 

 

 handlinger eller adfærd i øvrigt, der 
skønnes at kunne skade 
automobilsportens omdømme internt 
eller eksternt. 

 

 
14.001 
Den, der i egenskab af konkurrencearrangør, 
official, anmelder, kører, observatør, 
medhjælper, passager og/eller medlem af 
DASU overtræder de gældende reglementer 
og forskrifter, eller ikke holder sig dommerens 
anvisninger efterrettelig, kan straffes. 
 
En konkurrencedeltager er ansvarlig for 
medhjælperes adfærd. 
 
Afhøres parter i en sag er de pligtige at tale 
sandt. 
 
Flere strafmidler kan bringes i anvendelse for 
samme forseelse. 
En ikendt straf kan evt. gøres betinget. 
Sportsreglementerne kan indeholde 
bestemmelser om, at en konkret forseelse 
automatisk udløser en tillægsstraf. 
 
Følgende forseelser skal altid, uanset om 
forholdet er særskilt nævnt i det enkelte 
sportsreglement, medføre straf: 
 

 manglende efterkommelse af officials, 
løbsarrangører, medlem af DASU’s 
bestyrelse eller udvalgsmedlemmers 
anvisninger,  

 

 usportslig optræden,  
 

 utilbørlig optræden eller handling 
overfor officials, løbsarrangører, 
medlemmer af DASU’s bestyrelse eller 
udvalg og/eller andre (f.eks. 
lodsejere), 

 

 frakendelse af retten til at føre 
motorkøretøj 

 

 handlinger eller adfærd i øvrigt, der 
skønnes at kunne skade 
automobilsportens omdømme internt 
eller eksternt. 
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14.004  
Amatør- og Ordensudvalget og 
disciplinærudvalget kan ikende følgende 
straffe, afhængig af forseelsens karakter:  

 

 

 

 

 

 

 

 
14.004  
Amatør- og Ordensudvalget og 
disciplinærudvalget kan ikende følgende 
straffe, afhængig af forseelsens karakter:  

 

 

 

 

indskrænke gyldighedsområde og/eller 
inddragelse af licens, 

 

lifikation.  

 
  

Nyt punkt indsættes 
 
Inddragelse af licens 
 
14.301 ved inddragelse eller indskrænkning af 
licens kan licenshaveren ikke længere deltage 
i nogen motorsportskonkurrence, som licensen 
ellers er gyldig til.  
 
14.302  
Ved indskrænkning af gyldighedsområde for 
en licens kan der ved frakendelsen 
bestemmes, at licenshaveren kan deltage i 
nærmere specificeret motorsportskonkurrencer 
f.eks. medkører i rally, MRC m.v. og medvirke 
som klubleder, official o.s.v. 
 
14.303 
Inddragelse eller indskrænkning af licens kan 
bestemmes for fremtidige licensudstedelser. 

 
 
Punkt 14.301 m.v. 

 
Rettes til 14.401 m.v. 
 

 
INDDRAGELSE OG FRAKENDELSE  
12.501 Inddragelse af licens 
Når en licens mister sin gyldighed, skal den 
omgående indsendes til DASU. 
 
Gyldigheden fortabes i følgende tilfælde: 
 
 når indehaveren udmelder sig eller slettes 
af sin stamklub, 
 

 
INDDRAGELSE OG FRAKENDELSE  
12.501 Inddragelse af licens 
Når en licens mister sin gyldighed, skal den 
omgående indsendes til DASU. 
 
Gyldigheden fortabes i følgende tilfælde: 
 
 når indehaveren udmelder sig eller slettes 
af sin stamklub, 
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når indehaveren suspenderes eller 
diskvalificeres, 
 
 når indehaveren bliver frakendt retten til at 
føre motorkøretøj. 
Inddragelse af licens sker dog ikke for MRC - 
E-fabrikant og promotorlicenser samt 
mekanikerlicens.  
Grundlicenser og rallylicenser kan bibeholdes 
af medlemmet, dog skal de indsende deres 
licenser som påskrives ”kun observatør/2. 
kører” 
Efter frakendelsens udløb indsendes ny 
licensansøgning til DASU. 
 

 
 
når indehaveren suspenderes eller 
diskvalificeres, 
 
når licensen inddrages eller indskrænkes 
 
Resten udgår…… 

  
Ny bestemmelse indføres i reglement 1 
som punkt 12.209  
 
For at kunne deltage i et arrangement under 
DASU, må udøveren – uanset nationalitet 
eller sportsligt tilhørsforhold - ikke endeligt 
være frakendt retten til at føre motorkøretøj. 
 
Reglen gælder kun i frakendelsesperioden 
 
Forinden start i et arrangement skal 
løbsarrangøren sikre sig deltagerens 
bekræftelse på dette igennem tro og love 
erklæring på anmeldelsesblanketten. 
 
Tro og loveerklæringen anvendes alene for en 
konkurencedeltager, der er fører af et 
konkurencekøretøj. 
 
Bestemmelsen gælder ikke for internationale 
løb, der optaget på FIA/CIK’s internationale 
kalender. 

 
 

 
Punkt 12.209 m.v. 

 
Rettes til punkt 12.210 m.v. 
 

 


