
 

 

 
 
 
 
 

Brøndby, den 23.09.2020 
 

 
Vedrørende Disciplinærudvalg sag 09-2020 – usportslig optræden 
 
Sagsfremstilling: 
XX og YY deltog den 20. og 21. juni 2020 i et løb på FDM Jyllandsringen i Historisk 76. 
 
I et heat kørte XX og YY ind i hinanden. Dette udløste en del skriverier på Facebook fra XX og andre 
deltagere i den efterfølgende periode, hvori der blev rettet kritik mod YY og dennes kørsel på 
banen. 
 
ZZ tog på vegne af Historisk Motorsport Danmark afstand fra disse indlæg og opfordrede 
medlemmerne til at håndtere uoverensstemmelser ved løbet og ikke efterfølgende på Facebook. 
 
Dansk Automobil Sports Unions (DASU) disciplinærudvalg har fra Banesportsudvalget i september 
2020 modtaget indberetning af dette begrundet i overtrædelse af administrativt cirkulære nr. 118 
af 29. januar 2014 omkring retningslinjer for sprogbrug og omgangstone. 
 
Disciplinærudvalget har modtaget sagens dokumenter og betragter sagen som fuldt oplyst, da den 
alene omhandler, hvad der er skrevet på Facebook. 
 
Disciplinærudvalget har på baggrund heraf afsagt følgende: 
 
Kendelse: 
XX ikendes ikke straf. 
 
Præmisser: 
Disciplinærudvalget er enige med Banesportsudvalget i, at det er vigtigt, at deltagerne udviser 
sportslig optræden overfor hinanden. Dette gælder både under arrangementerne samt 
efterfølgende på sociale medier. Disciplinærudvalget finder i den forbindelse, at 
uoverensstemmelser må håndteres ved løbet og ikke efterfølgende på Facebook. 
 
Det er Disciplinærudvalgets opfattelse, at XX’s opslag på Facebook ikke er tilstrækkeligt stødende 
til at blive betragtet som usportslig eller utilbørlig optræden, jf. Reglement 1, pkt. 14.001 og 
dermed medføre en straf. 
 
Disciplinærudvalget har i den forbindelse lagt særskilt vægt på indholdet af opslagene og den tid, 
der er gået, fra opslagene blev lagt på Facebook, til sagen blev fremsendt til Disciplinærudvalget.  
 



 

 

Appel: 
Ovenstående kendelse kan appelleres til Amatør og Ordensudvalget under Dansk Automobil 
Sports Union i henhold til Reglement 1, pkt. 15.3. 
 
Fristen for appel udløber 14 dage efter offentliggørelse af den kendelse, der appelleres, jf. 
Reglement 1, pkt. 15.302. Appellen skal være skriftlig og begrundet og skal fremsættes skriftligt 
gennem DASU’s sekretariat vedlagt appelafgift på 6.000 DKK. 
 
Med venlig hilsen 
Dansk Automobil Sports Union 


