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Amatør- og Ordensudvalget
Sag 01-2019
Appel vedrørende straf ikendt for episode efter heat 3 i løbet på Jyllands Ringen den 9. juni 2019.
Sagen blev behandlet af Amatør- og Ordensudvalgets tre faste medlemmer på et møde tirsdag,
den 10. september 2019 på Hotel Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5550 Middelfart.
Samtidig behandlede A&O appelsag 03-2019.
De mødte:
Appellanten:
Bisidder:
Vidner:
Banesportsudvalget:
Vidner:
Disciplinærudvalget:

Claus Bach Christensen, Steen Krogslund Jensen

Amatør- og Ordensudvalget:

Søren Lyager, Benny Hall og Klaus Pedersen

Parternes påstande:
Appellanten:

Nedlægger påstand om at den ikendte straf bortfalder og
at anden appellant (appellant 2) straffes hårdere.

Disciplinærudvalget:

Nedlægger på Banesportsudvalgets vegne påstand om, at
Disciplinærudvalgets afgørelse af 22. juli 2019, hvorved
DASU’s Disciplinærudvalg i henhold reglement 1 pkt.
14.001 og reglement 1 pkt. 14.004 har ikendt Appellanten
suspension i perioden 22. juli 2019 til og med 31. august
2019, skal stadfæstes.

Sagsforløb:

Ved et arrangement på Jyllands Ringen den 9. juni 2019 deltog blandt andre appellant 2 med start
nr. 684 og appellant med start nr. 37 i klassen Legend – heat 3.
Efter dette heat nedlagde appellant protest mod appellant 2. Det fremgår af protesten, at appellant 2 sprang op på appellantens bil og fremsatte trusler over for appellanten.
Appellantens mekaniker kom til undsætning.
Dommerne behandlede den indgivne protest og afsagde følgende
Kendelse:

Protesten godtages, appellant 2 udelukkes fra arrangementet og indberettes til Banesportsudvalget med henblik på en eventuel yderligere straf.

Amatør- og Ordensudvalget
Sag 01-2019
Præmisser: Efter afhøring og gennemsyn af video fra bil nummer 195 konstateres, at appellant 2
overtræder reglement 14.001. Dommerne fandt det godtgjort, at appellant 2 havde
udvist upassende adfærd, som det kommer til udtryk i pkt. 14.001 i reglement 1.
Denne afgørelse blev meddelt de implicerede parter samme dag kl. 20:19 og samtidig meddelte
appellant 2 en at han ville appellere afgørelsen.
Løbets dommere vurderede at appellantens mekaniker havde reageret unødigt voldsomt over for
appellant 2.
Appellanten blev derfor udelukket fra arrangementet på grund af et teammedlems upassende
opførsel, jf. 52.202, og indstillet til yderligere straf.
Appellanten meddelte at han ønskede at appellere den trufne afgørelse, og ved mail af 10. juni
2019 oplyste han følgende:
Ø Appellanten var den eneste der blev afhørt, på sin side
Ø Mekanikere blev ikke afhørt ej heller den implicerede mekaniker, som fremgår af den indgivne protest. Dette er i strid med DASU reglement 1 – 15.203, som bestemmer at ”Ved
behandling af protest skal den protesterende og andre af protesten berørte afhøres.”
Ø Dommerne ville ikke se de to videoer, som appellanten havde medbragt
Appellen blev suppleret ved mail af 14. juni 2019.
Disciplinærudvalget har ved brev af 2. juli 2019 tilskrevet Appellanten således:
”Vedr. DIS-sag 10/2019 – Ansvarlighed for medhjælpers adfærd, ved arrangement på FDM Jyllands Ringen den 09. juni 2019.
DASU’s Disciplinærudvalg har i forbindelse med ovenstående arrangement fra løbets dommere,
modtaget en indberetning om, at din mekaniker har udvist upassende opførsel.
DASU´s disciplinærudvalg, er af den opfattelse, at en sådan adfærd er usportslig, og ikke hører
hjemme i motorsport.
Disciplinærudvalget agter derfor, i henhold til reglement 1 pkt. 14.001, samt reglement 1 pkt. 14.5,
at idømme dig suspension frem til og med d. 4. august 2019.
Du skal dog i henhold til reglement 1 pkt. 14.005, have mulighed for at afgive forklaring, inden den
endelige straf ikendes. Du bedes derfor venligst fremsende en skriftlig redegørelse vedr. sagen til
DASU´s sekretariat.
Redegørelsen skal være sekretariatet i hænde, senest den 14. juli 2019.”
Denne henvendelse blev besvaret ved mail af 2. juli 2019, hvor Appellanten gentager sine påstande
som tidligere blev meddelt ved mail af 14. juni 2019.

Amatør- og Ordensudvalget
Sag 01-2019
Af Disciplinærudvalgets brev af 22. juli 2019 om DIS sag 10-2019 – Udelukkelse for teammedlemmers upassende opførsel, i forbindelse med en episode efter heat på FDM Jyllands Ringen den 09.juni
2019 – fremgår blandt andet følgende:
Ø DASU’s disciplinærudvalg har nu haft mulighed for at gennemgår Appellantens forklaring vedr.
ovennævnte episode.
Ø Udvalget har derudover, sammenholdt din forklaring med det foreliggende videomateriale,
samt vidneforklaringer fra personer, der overværede episoden.
Ø Det er dog stadig Disciplinærudvalgets opfattelse, at dine teammedlemmers adfærd, er en grov
overtrædelse af reglement 5 pkt. 50.003, samt 52.202.
Kendelse
Ø DASU´s Disciplinærudvalg skal hermed i henhold reglement 1 pkt. 14.001, samt reglement 1
pkt. 14.004, ikende dig suspension i perioden 22. juli 2019 til 31. august 2019.
Ø Fire medlemmer har stemt for suspension.
Ø Heraf har et medlem stemt for suspension i minimum 6 måneder, idet det er dette medlems
opfattelse, at appellantens mekanikere er meget hårdhændede og tager halsgreb på den anden kører.
Ø Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.
Ø Ved suspension inddrages samtidig din B-licens indtil du har bestået en ny teoretisk prøve. Du
skal derfor i henhold til reglement 1 punkt 12.501 indsende din licens til sekretariatet senest
den 27. juli 2019.
Præmisser
Ø DASU´s Disciplinærudvalg finder det på grundlag af ovenstående bevist, at der er sket en grov
overtrædelse af reglement 50.003, samt 52.202.

DIS har på vegne af BU afgivet svarskrift i appel 01-2019, og det fremgår heraf blandt andet:
Ø At der nedlægges påstand om, at Disciplinærudvalgets afgørelse af 22. juli 2019, hvorved
DASUs Disciplinærudvalg i henhold reglement 1 pkt. 14.001 og reglement 1 pkt. 14.004 har
ikendt Appellanten suspension i perioden 22. juli 2019 til og med 31. august 2019 , skal
stadfæstes.
Ø Appellanten kom kørende med lav hastighed udenfor hegnet ved parc fermé, da appellant
2, der tidligere befandt sig i parc fermé, kom løbende imod ham.
Ø Det er appellantens opfattelse, at appellant 2 ville springe op på motorhjelmen.
Ø Ifølge appellant 2's forklaring ville han tale med appellanten.
Ø Appellant 2 har forklaret, at appellanten gassede op. Det har appellanten bestridt.
Ø Da appellant 2 befandt sig på motorhjelmen, rakte han hånden ind til appellanten.
Ø Herefter kom appellantens mekaniker kørende. Han sprang af sit køretøj og greb fat i appellant 2. På et tidspunkt kom yderligere en person til og greb fat i appellant 2.
Ø Det udviklede sig til tumult, hvor appellant 2blev presset op mod et hegn.
Ø Det er Disciplinærudvalgets opfattelse, at appellantens teammedlemmers adfærd er en
grov overtrædelse af reglement 5 pkt. 50.003 og 52.202, idet hans mekanikere anvender
magt udover det nødvendige.
Bilag:

Amatør- og Ordensudvalget
Sag 01-2019
Bilagsnummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Dato

Tekst

10-06-2019
18-06-2019
09-06-2019
09-06-2019
09-06-2019
02-07-2019
22-07-2019
23-07-2019
27-07-2019
07-08-2019
09-08-2019

Appel fra appelant + mail fra 15-06-2019
Kvittering fra A&O
Protest- og protestafgørelse
Strafmeddelelse
Dommerrapport
Agterskrivelse og appellantens svar herpå
DIS kendelse og præmisser
A&O henvendelse om opsættende virkning
A&O kvittering for appel
DIS – svarskrift
Appellantens replik
Videomateriale se bilag 11.2

Antal
sider
5
1
2
1
5
3
1
1
2
2
4

Sagens behandling den 10. september 2019
Sagen blev forhandlet, og formanden indledte med at oplæse foranstående sagsfremstilling og
gennemgå de fremlagte bilag. Der blev herefter afgivet supplerende parts- og vidneforklaringer til
det fremlagte materiale.
Parterne gentog og supplerede det allerede fremførte. Appellanten afspillede blandt andet de
fremlagte videooptagelser og påpegede blandt andet, at billederne klart viste, at appellant 2 to
gange havde slået hans mekaniker i hovedet, og at han havde forsøgt at nikke mekaniker en
flyveskalle, som ramte mekaniker i underansigtet. Han var i øvrigt utilfreds med, at dommerne
ikke ville se videoptagelserne inden de traf afgørelsen, og at de heller ikke havde afhørt
mekaniker.
Mekaniker forklarede som vidne blandt andet, at det i dag er første gang han får lejlighed til at
udtale sig i sagen. Han bekræftede forløbet af episoden, som den var beskrevet af Appellanten
under gennemgangen af videomaterialet, og han mente, at han i situationen kun havde gjort det,
som enhver anden ville gøre for at beskytte Appellanten mod at lide overlast. Han har anmeldt
appellant 2 for vold, og han oplyste, at der i øjeblikket verserer en sag ved retten mod appellant 2,
hvor han er indkaldt som vidne/offer.
Bevisførelsen blev afsluttet, og parterne fremførte deres afsluttende bemærkninger.
Efter votering afsagde udvalget følgende
Kendelse:
Appellen underkendes. Den af dommerne ikendte straf om udelukkelse fra arrangementet på
Jyllands Ringen den 9. juni 2019 står ved magt, og det samme gælder den af Disciplinærudvalget
ikendte suspension af Appellanten i perioden 22. juli 2019 til 31. august 2019

Amatør- og Ordensudvalget
Sag 01-2019
Appelgebyret fortabes og Appellanten betaler herudover kr. 5.000 til dækning af omkostninger
forbundet med Amatør- og Ordensudvalgets behandling af sagen.
Præmisser:
Afgørelserne om udelukkelsen og suspensionen af Appellanten stadfæstes begge, fordi Appellantens mekaniker også efter Amatør- og Ordensudvalgets opfattelse har anvendt mere fysisk styrke
end nødvendigt og acceptabelt for sportens omdømme for at afbryde appellant 2’s henvendelse til
Appellanten efter 3. heat i klassen Legend den 9. juni 2019, jfr. reglement 5 pkt. 50.003 d) og
52.202 samt reglement 1 pkt.14.001 og 14.004, og det kan ikke udelukkes, at han derved har
medvirket til at episoden udviklede sig til tumult uden, at det kan retfærdiggøre appellant 2 opførsel
Fornyet behandling:
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 udelukkelsesbestemmelser, 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 11. september 2019

Hans Jørgen Christensen
sekretær
Nærværende afgørelse er d.d. afsendt til sagens parter, formanden for disciplinærudvalget, medlemmerne af Amatør- og Ordensudvalget og Unionens sekretariat.

