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 Appel fra Appellant mod Banesportsudvalgets afgørelse om starttilladelse ved Night Race 2019.  
 
I Appelsag 03-2019 – Appellant mod disciplinærudvalgets afgørelse i DIS sag 11-2019 vedrørende 
straf ikendt efter heat 3 i løbet på Jyllands Ringen den 9. juni 2019 – meddelte Amatør- og Or-
densudvalget (A&O) den 24. juli 2019, at de tre faste medlemmer af A&O – Søren Lyager, Benny 
Hall og Klaus Pedersen – s.d. afsagde følgende foreløbige kendelse om opsættende virkning efter 
begæring fra Appellanten: 
 
Kendelse:  Den af Appellant indgivne appel mod ovennævnte afgørelse tillægges opsættende 

virkning.  
Præmisser:  Anmodningen imødekommes for at Appellanten ikke tvinges til at påbegynde af-

soningen af den appellerede straf inden A&O har afgjort sagen.  
Såfremt den endelige kendelse fra A&O senere går Appellanten imod, vil Appellan-
ten, som udgangspunkt fortabe placeringer i de løb, som han ifølge den appellere-
de afgørelse er udelukket fra at deltage i, og øvrige deltagere i den pågældende 
klasse vil automatisk rykke op i placeringsrækkefølge.  

 
En eventuel suspension, som Appellanten måtte blive idømt, bliver ligeledes fast-
lagt, så den først begynder at løbe fra tidspunktet for den endelige kendelse fra 
A&O.  

 
Det præciseres:  

Ø at den foreløbige kendelse ikke er udtryk for en vurdering af appellens indhold, idet dette 
først sker på et senere tidspunkt, når sagen bliver behandlet på et møde, hvor sagens par-
ter har haft lejlighed til at fremføre deres respektive synspunkter.  

Ø at A&O ved den foreløbige kendelse har påbegyndt sagsbehandlingen, hvorfor sagen ikke 
senere, uden yderligere sagsbehandling, kan trækkes tilbage.  

  

Den 19. august 2019 meddelte Banesportsudvalget (BU) Motor Sport Sønderjylland (MSS) 
v/løbsledelsen tilladelse til at nægte start til kører Appellant, ID 52565.  

Den 20. august 2019 meddelte Appellant at han – ad anden vej – var blevet bekendt med at MSS 
ikke ønskede ham til start i den kommende weekend, på grund af, at der kører en sag ved A&O. 
BU havde telefonisk oplyst at udvalget ikke kunne give en skriftlig forklaring på hvorfor. 

Den 20. august 2019 redegjorde løbsledelsen på MSS-vegne for beslutningen om ikke at tillade 
Appellant start. Det fremgår blandt andet heraf  

Ø At både jeg, DASU og MSS har et højt moralkodeks i forhold til de ting de arbejder med, og 
de gør rigtig meget ud, at deres officials, løbsledere og de kørere der kommer til deres løb, 
lever op til det. 

Ø At jeg var rystet over, at en kører kunne finde på at opføre sig på den måde, da jeg så de 
første videoklip på nettet, med din episode med XX selvom man godt kan være oppe og kø-
re efter et heat, hvor tingene ikke lige er gået ens vej,  
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Ø At jeg har drøftet din sag med min formand i MSS, ligesom jeg naturligvis har haft den inde 
over DASU, idet jeg kun kan nægte dig start med DASU´s accept. 

Det har DASU givet tilladelse til med følgende henvisninger:  

Reglement 1, pkt. 14  

Usportslig optræden, handlinger eller adfærd i øvrigt, der skønnes at kunne skade automobilspor-
tens omdømme internt eller eksternt. 

Reglement 5 pkt. 56.205 

Arrangøren kan kun med DASU’s samtykke afvise kørere, der har anmeldt sig og i øvrigt opfylder 
betingelserne for deltagelse. 

Ved brev af 21. august 2019 til Appellant besvarede A&O den fremsendte mail således: 

”Du har i en mail af 20.08.2019 informeret Amatør- og Ordensudvalget (A&O) om, at Motor Sport 
Sønderjylland (MSS) har nægtet dig starttilladelse til "Night Race" på Padborg Park den 23. og 
24.08.2019, og at dette er godkendt af Banesportsudvalget (BU).  
 
Vi er gjort bekendt med, at MSS begrunder dette med to forhold. For det første henviser der til, at 
du har tilmeldt sig for sent på trods af en udvidet tilmeldingsfrist. For det andet anfører MSS, at du 
har overskredet den arrangerende klubs værdisæt med din opførsel i en kontrovers med XX ved et 
tidligere løb, som i forvejen ligger til afgørelse i A&O. Der henvises i den forbindelse til bestemmel-
serne i reglement 1 pkt. 14 og til reglement 5 pkt. 56.205. 
 
Den beslutning er en selvstændig afgørelse i forhold til det der i øvrigt verserer for A&O, hvor du 
er involveret, selvom der refereres til et hændelsesforløb, der indgår i sagerne. I sag 03-2019, som 
vedrører din appel af en suspension for episoden, som du er ikendt af Disciplinærudvalget (DIS) 
har A&O tillagt din appel opsættende virkning, og det er derfor hævet over enhver tvivl, at du ikke 
kan nægtes starttilladelse med henvisning til, at du er suspenderet i henhold til kendelsen, men 
det er heller ikke det der er sket. Der er anført andre og selvstændige begrundelser, og såfremt du 
ikke kan acceptere dem, bliver du nødt til at appellere afgørelsen A&O som en ny sag. 
 
Det kan ske ved, at du omgående accepterer, at din henvendelse til A&O af 20.08.2019 er en ap-
pel, og at du ligeledes omgående indbetaler appelafgiften på kr. 6.000 til DASU. Såfremt du ønsker 
appellen tillagt opsættende virkning, skal du ligeledes omgående give A&O besked om dette. Så 
tager vi stilling til det.” 

Den 21. august 2019 bekræftede Appellant at henvendelsen fra den 20. august 2019 var en appel, 
og begærede appellen tillagt opsættende virkning.  

I anledning af den foreliggende appel mod ovennævnte afgørelse, som Amatør- og Ordensudval-
get (A&O) har modtaget den 20. august 2019, kan herved meddeles, at de tre faste medlemmer af 
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A&O – Søren Lyager, Benny Hall og Klaus Pedersen – d.d. har afsagt følgende foreløbige kendelse 
om opsættende virkning efter begæring fra Appellanten: 
 
KENDELSE: Den indgivne appel af 20.08.2019 tillægges opsættende virkning med den virkning, 

at Appellanten får starttilladelse i de klasser, som han er tilmeldt. 
 
PRÆMISSER: Søren Lyager og Benny Hall vil tillægge appellen opsættende virkning, fordi udfal-

det af appelsagen ikke kan forudsiges med tilstrækkelig sikkerhed på det grundlag, 
som er forelagt for Amatør- og Ordensudvalget på nuværende tidspunkt. 
Klaus Pedersen vil nægte at tillægge appellen opsættende virkning, fordi han på 
det foreliggende grundlag og bestemmelser i ”FIA’s Sports Code”,”Banesportens 
Cirkulære før stævnet” og reglement 5 anser det for mindre sandsynligt, at Appel-
lanten kan få medhold i appellen. 
Der er afsagt kendelse i overensstemmelse med flertallets afgørelse. 

 
Såfremt den endelige kendelse fra A&O senere går Appellanten imod, vil Ap-
pellanten, som udgangspunkt fortabe placeringer i de løb, som han ifølge den 
appellerede afgørelse er udelukket fra at deltage i, og øvrige deltagere i den 
pågældende klasse vil automatisk rykke op i placeringsrækkefølge.  
 
En eventuel suspension, som Appellanten måtte blive idømt, bliver ligele-
des fastlagt, så den først begynder at løbe fra tidspunktet for den endelige 
kendelse fra A&O. 

  
Det præciseres: 
 
• at den foreløbige kendelse ikke er udtryk for en vurdering af appellens indhold, idet dette først 

sker på et senere tidspunkt, når sagen bliver behandlet på et møde, hvor sagens parter har haft 
lejlighed til at fremføre deres respektive synspunkter.   

• at A&O ved den foreløbige kendelse har påbegyndt sagsbehandlingen, hvorfor sagen ikke sene-
re, uden yderligere sagsbehandling, kan trækkes tilbage. 

I mail af 22. august 2019 meddelte BU-medlem på BU’s vegne at 

"Banesportsudvalget accepterer ikke AO´s opsættende virkning da Appellant ikke er rettidigt til-
meldt. Anmeldelsen anløb DASU’s sekretariat efter at anmeldelsesfristen er lukket. 
Da anmeldelsen ikke er sket rettidigt, er beløbet for anmeldelsen er ikke trukket på anmelders 
konto. 
 
Banesportsudvalget holder fast i at MSS løbsledelse stadig kan nægte Appellant start til weeken-
dens løb." 
 
22. august 2019 kl. 17.20 - mail fra A&O’s formand til   
 
”Til Banesportsudvalget og Motor Sport Sønderjylland 
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Beslutningen om at nægte Appellant starttilladelse er truffet af MSS, og godkendt af BU, som 
den skal ifølge reglementet. Jeg har svært ved at forestille mig, at MSS ikke vil respektere en 
afgørelse truffet af Amatør- og Ordensudvalget, og med al respekt har BU´s opfattelse i så fald 
ingen afgørende betydning, men det er tankevækkende, at et sportsudvalg i DASU's regi om 
nødvendigt er parat til at negligere en beslutning truffet Amatør- og Ordensudvalget.”   

23. august 2019 kl. 09.23 meddelte BU-medlem i mail at Appellant samme dag kl. 09.18 af løbsle-
delsen var blevet orienteret om, at han kan efteranmelde sig i Legend car klassen og deltage i DEC.  

 Bilag: 

Bilags- 
num-
mer 

 
Dato 

 
Tekst 

Antal 
sider 

1 19-08-2019 BU’s tilladelse til at nægte start 1 
2 20-08-2019 Mail fra Appellant 1 
3 20-08-2019 Mail fra løbsleder  2 
4 21-08-2019 A&O brev til Appellant 1 
5 21-08-2019 Appel fra Appellant 1 
6 22-08-2019 Brev fra A&O om opsættende virkning 1 
7 23-08-2019 Mail fra BU-medlem om efteranmeldelse 2 

    
    
    

 

I umiddelbar forlængelse af Amatør- og Ordensudvalgets afgørelse af sag 03-2019 på et møde den 
10. september 2019, spurgte Amatør- og Ordensudvalgets formand, om parterne var indstillet på 
at drøfte den videre behandling af nærværende sag med Udvalget bestående af de tre faste med-
lemmer Søren Lyager, Benny Hall og Klaus Pedersen. 

Ifølge Amatør- og Ordensudvalgets kendelse om opsættende virkning har Appellanten deltaget i 
løbet på Padborg Park, men ifølge Amatør- og Ordensudvalgets kendelse i sag 03-2019 mister Ap-
pellanten den opnåede placering i løbet, og en fortsættelse og afgørelse af sag 05-2019 har derfor 
kun teoretisk interesse.  

Formanden spurgte derfor om parterne var indforstået, at sagen hæves, eller om de ønsker at 
forsætte behandlingen på et senere tidspunkt. Såfremt sagen bliver hævet nu, er Amatør- og Or-
densudvalget indstillet på at afsige kendelse om, at appelgebyret er fortabt, men at ingen af par-
terne i øvrigt betaler omkostninger i forbindelse med sagens behandling for Amatør- og Ordens-
udvalget. 

Parterne var umiddelbart indforståede med dette, men det blev aftalt, at de får tilsendt oplægget 
på skrift med en kortere acceptfrist, som Amatør – og Ordensudvalget fastsætter til en uge fra 
parternes modtagelse af det skriftlige oplæg. 
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Efterfølgende har Disciplinærudvalget på egne og Banesportsudvalgets vegne accepteret dette i en 
mail af 30. september 2019, og Appellanten har ligeledes accepteret oplægget i en mail af 7. okto-
ber 2019.  

Kendelse: 

Appellen hæves. 

Appelgebyret fortabes, men ingen af parterne betaler herudover omkostninger forbundet med 
sagens behandling i Amatør- og Ordensudvalget- 

 

Fornyet behandling:  

Under ganske særlige omstændigheder kan Amatør- og Ordensudvalget undtagelsesvist genoptage en på-
kendt 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 reglemen-
tet 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 lig-
nende, 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 10. oktober 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. 
 


