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Betaling af bøde 
 
Den ikendte bøde kan betales til dommeren ved løbet eller omgående indbetales til:  
DASU’s sekretariat, Idrættens Hus, 2605 Brøndby, eller på bankkonto 5032-0001240983 
 
Hvis bøden ikke er indbetalt senest 48 timer efter modtagelsen af denne meddelelse, kan du 
blive ikendt suspension, eller hvis du ikke selv er anmelder, vil der ske henvendelse til din 
anmelder, jvf. reglement 1, punkt 14.1. 
 
Når bøden er betalt, vil tidspunktet for en eventuel suspensions ophævelse blive fastsat af 
Disciplinærudvalget. 
 
Klagemuligheder 
 
Regler for protester og appeller fremgår af reglement 1, kapitel. 15 
 
Følgende straffe er faktadomme og kan ikke appelleres: 
a) Bøde under 5.000 kr. 
b) Udelukkelse i medfør af 50.5 FAKTADOMME 
c) Startforbud i medfør af 52.5 ALKOHOL OG EUFORISERENDE STOFFER 
d) Placeringsstraf 
Kun gældende for asfalt: 
e) Strafbane 
f) Stop and go-straf 
 
Følgende straffe er ikke faktadomme (jf.14.002) og kan appelleres jf. reglement 1 punkt 15.3: 
a) Bøde på 5.000 og derover 
b) Strafsekunder 
 
Følgende straffe idømt af dommer (jf. 14.003) er ikke faktadomme og kan appelleres jf. 
reglement 1 punkt 15.3: 
a) Offentlig advarsel 
b) Bøde 
c) Strafsekunder 
d) Udelukkelse 
e) Suspension 
f) Diskvalif ikation 
 
Appelfristen ved kendelser afsagt på konkurrencedagen af jury, dommer eller løbsleder er 
senest 7 dage efter offentliggørelse af den kendelse, der ønskes appelleret, idet den 
appellerende dog senest én time efter offentliggørelsen skriftligt skal give jury, dommer eller 
løbsleder meddelelse om, at afgørelsen appelleres. 
 
Apellen indsendes til DASU’s sekretariat, Idrættens Hus, 2605 Brøndby eller på dasu@dasu.dk, 
senest 7 dage efter modtagelsen af denne meddelelse, og samtidig betale appelgebyret på kr. 
6.000.-  
Bankoverførsel af appelafgiften samme dag som afsendelsen af appellen betragtes som 
rettidig. 
I appellen skal du skrive hvilken kendelse du appellerer og give en begrundelse for, hvorfor du 
mener kendelsen er forkert.  
Du kan i reglement 1, punkt 15.3 læse nærmere om appeller og disses behandling. 


