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Amatør- og Ordensudvalget 
 
Sag 02-2019 

 

Sag 02-2019 – Appel mod dommerens afgørelse efter heat 1 i Super GT løbet på Ring Djursland 
den 23. juni 2019.  
 
Sagen blev behandlet af Amatør- og Ordensudvalgets tre faste medlemmer Søren Lyager, Benny 
Hall og Klaus Pedersen efter et telefonmøde den 15. juli 2019.  
 
Påstande:  Appellanten nedlægger påstand om, at det er med urette, at han er ikendt en tids-

straf på 6 sekunder.  
 Disciplinærudvalget tager på vegne af Banesportsudvalget bekræftende til genmæle 
 
Sagsforløb: 
 
Ved et arrangement på Ring Djursland den 23. juni 2019 deltog blandt andre appellanten i Super 
GT klassen. Efter heat 1 blev han idømt en tidsstraf på 6 sekunder for overtrædelse af reglemen-
tets pkt. 14.001, med den begrundelse, at han bremsede op ved målflaget, så det skabte en farlig 
situation for de efterfølgende deltagere.  
 
Denne afgørelse blev meddelt samme dag, hvorefter appellanten kl. 14.21 afleverede sin appel 
mod den trufne afgørelse og begærede appellen tillagt opsættende virkning.  
 
To af Amatør- og Ordensudvalgets medlemmer - Benny Hall og Klaus Pedersen - blev umiddelbart 
efter kontaktet telefonisk af Appellantens teamchef på vegne Appellanten. Udvalgets formand Sø-
ren Lyager var ikke tilgængelig på det tidspunkt, og Benny Hall og Klaus Pedersen besluttede at til-
lægge appellen opsættende virkning.  
 
I en senere uddybende opfølgning af Appellen den 28. juni 2019 gjorde Appellanten blandt andet 
gældende 
 

Ø At start nr. 22 ifølge strafmeddelelsen skulle have skabt en farlig situation da målstregen blev 
passeret efter heat 1,  

Ø At Appellanten på ingen måde kan genkende dette,  
Ø At, det af løbets resultatliste fremgår at start nr. 22 krydser målstregen 15:59,329, og nærme-

ste konkurrent der følger, krydser målstregen 16:02,903 
Ø At start nr. 22 således er 3,574 sekunder foran nærmeste konkurrent,  
Ø At der således er fuldstændigt frit og masser af luft mellem disse to kørere, 

 
Den 29. juni 2019 udsendte Amatør- og Ordensudvalget kvittering for sagens modtagelse til appel-
lanten, Banesportsudvalget, Disciplinærudvalget og Unionens sekretariat, og bad samtidig sagens 
parter om at indsende de bilag, som skal indgå i sagens behandling. 
  
Ved brev af 9. juli 2019 meddelte Disciplinærudvalget følgende:  
 
”Vedr. DIS/AO-sag nr.02/2019:  
 
Sag 2-2019 Appel fra appellanten mod dommerens afgørelse efter heat 1 i Super GT løbet på Ring 
Djursland den 23. juni 2019.  



Amatør- og Ordensudvalget 
 
Sag 02-2019 

 

 
DASU´s disciplinærudvalg, havde i forbindelse med ovenstående arrangement fra løbets dommere, 
modtaget en indberetning om, at du efter at have fået målflag, havde nedsat hastigheden unødig vold-
som, hvilket skulle have været skyld i et efterfølgende sammenstød.  
 
DASU´s disciplinærudvalg, har efterfølgende gennemgået din appel, de indsendte videoklip, samt øvrig 
dokumentation.  
 
Kendelse:  
Disciplinærudvalget har, efter denne gennemgang ikke fundet det bevist, at du har nedsat hastigheden 
unødig eller voldsom, efter at have fået målflag. Og dermed heller ikke været skyld i det sammenstød, 
og den afkørsel, der skete efterfølgende.  
 
Disciplinærudvalget skal dermed ”tage bekræftende til genmæle”, og dermed frikende dig for at være 
skyld i ovenstående hændelser.  
 
Appelsagen er dermed også annulleret, og du vil få tilbagebetalt det indbetalte appelgebyr. Du bedes 
derfor sende dit kontonummer til DASU´s sekretariat.  
 
Samtidig pålægges det arrangøren SMOK, at udstede en rettet resultatliste for det pågældende heat.” 
 
Amatør- og Ordensudvalget har modtaget underretning om, at Disciplinærudvalget tager bekræf-
tende til genmæle mod appellantens påstand i appelsagen, og har meddelt Appellanten dette jf. 
ovenfor. 
 
 
Bilag: 
 
A&O kvittering for sagens modtagelse af 29. 06. 2019 
Mail af 28. 06. 2019 kl. 09.21 med tilhørende bilag 
Mail af 28. 06. 2019 kl. 11.04 med tilhørende bilag via dropbox  
DIS afgørelse af 09. 07. 2019  
 
Sagens behandling den 15.juli 2019: 
 
Amatør- og Ordensudvalget besluttede at afgøre sagen på det foreliggende grundlag. 
 
Kendelse: 
 
Appellantens påstand tages til følge og dommernes afgørelse af 23. juni 2019 ophæves. Det samme 
gælder virkningerne af Disciplinærudvalgets kendelse af 9. juli 2019. Resultatlisterne for løbet tilret-
tes i overensstemmelse med Amatør- og Ordensudvalgets kendelse. 
 
Appelgebyret tilbagebetales, og ingen af parterne betaler omkostninger for sagens foretagelse i 
Amatør- og Ordensudvalget. 
 
 



Amatør- og Ordensudvalget 
 
Sag 02-2019 

 

Præmisser: 
 
Amatør- og Ordensudvalget finder ikke anledning til at anfægte Disciplinærudvalgets beslutning om 
at tage bekræftende til genmæle overfor Appellantens påstand, og finder heller ikke grundlag for at 
fortsætte sagen på grund af hensynet til andre berørte. 
 
Under hensyn til, at sagsbehandlingen påbegyndes i A&O, når modtagelsen af appellen bekræf-
tes, er det også A&O, der afslutter sagen, selvom der tages bekræftende til genmæle overfor Ap-
pellantens påstand. Der sker i den forbindelse en summarisk prøvelse af, om A&O har indvendin-
ger mod, at sagen afgøres i overensstemmelse med de nedlagte påstande, så Udvalget tager an-
svar for, at der træffes den rigtige afgørelse i sagen. Udvalget vurderer i den forbindelse også, 
om der eventuelt er andre, der opfylder betingelserne for at få partsstatus, så de eventuelt skal 
spørges, om de ønsker at indtræde i sagen. Som afslutning på sagen, afsiger A&O en kendelse, 
hvor der også tages stilling til omkostningsfordelingen herunder tilbagebetalingen af appelgeby-
ret. I konsekvens heraf ophæves virkningerne af Disciplinærudvalgets kendelse af formelle årsa-
ger, selvom resultat for Appellanten er det samme efter Amatør- og Ordensudvalgets kendelse. 
 

Fornyet behandling/appel:  
 
Under ganske særlige omstændigheder kan Amatør- og ordensudvalget undtagelsesvis genoptage 
en påkendt sag til fornyet behandling og afgørelse, når nye oplysninger er fremkommet i sagen. 
Sager af principiel karakter kan dog indbringes for DIF-idrættens Højeste Appelinstans, der ifølge 
reglementet har til opgave at afgøre alle sager med anvendelse af amatør, ordens- og udelukkelses-
bestemmelser, om overtrædelse af reglementer og lignende, eller om usportslig eller usømmelig 
adfærd. 
Dog kan sager, der alene angår anvendelse af konkurrenceregler, herunder turneringsreglementer 
og lignende, afvises af udvalget.  
 
Sager der ønskes indbragt for udvalget fremsendes til DIF’s sekretariat via Dansk Automobil Sports 
Unions sekretariat, Idrættens Hus, 2605 Brøndby senest 4 uger efter offentliggørelsen af denne 
kendelse.  
 
 

Nørhalne, den 26. juli 2019   

 
Hans Jørgen Christensen 

sekretær 
 
 
Nærværende afgørelse er d.d. afsendt til sagens parter, formanden for disciplinærudvalget, med-
lemmerne af Amatør- og Ordensudvalget og Unionens sekretariat. 


