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Afgørelse 
 

Brøndby, den 10. maj 2021 
 

 
Vedrørende Disciplinærudvalg-sag 03-2021 – licens 
 
Sagsfremstilling: 
X, der er 11 år gammel havde en national karting juniorlicens inkl. starttilladelse til nationale løb i 
udlandet. 
 
Da X skulle have sin licens for 2020, tog Y den 4. februar 2021 på vegne af X kontakt til DASU, og 
der var i den forbindelse korrespondance mellem Y og DASU omkring, hvilken licens X skulle have. 
Y besluttede sig dog for at bestille en national licens. 
 
X var tilmeldt et løb i Marienbourg i Belgien den 25.-28. marts 2021 i X30 Junior klassen, hvortil 
det var et krav, at X havde en international licens. X blev i den forbindelse anmodet om at forevise 
sin licens. 
 
X’s værge, Z, har forklaret, at de af løbets arrangører blev bedt om at forevise en oversat version 
af licensen. Z har videre forklaret, at han derefter kontaktede sin assistent og bad denne om at 
oversætte den del af licensen, der var på dansk, til engelsk. Den ændrede licens blev herefter 
indsendt, og X kørte herefter løbet i Marienbourg på den ændrede licens. 
 
X skulle herefter køre et WSK løb, hvorfor teamet den 21. april 2021 indsendte den ændrede licens 
til Federation International De L’Automobile (FIA), der arrangerede WSK løbet. FIA kontaktede 
herefter DASU for at få bekræftet den indsendte licens. 
 
FIA blev i den forbindelse den 22. april 2021 opmærksom på, at X alene havde en national licens, 
hvilket medførte, at X blev nægtet start til det internationale WSK løb samt andre internationale 
løb, da der krævedes en international licens for at kunne deltage i WSK løbet. 
 
DASU blev samtidigt opmærksom på, at der var blevet ændret i X’s licens, og DASU indgav på 
baggrund heraf sagen til Disciplinærudvalget. 
 
Det kan efterfølgende konstateres, at den af DASU udstedte licens er to-sproget og således har det 
samme indhold på dansk og engelsk. Det kan samtidig konstateres, at der er blevet ændret 5 
steder i den af DASU udstedte licens til X. I den ændrede licens er der således både i toptekst og i 
selve teksten tilføjet “inter”, så der i stedet for “national” står “international”. Derudover er det 
tilføjet, at licensen både gælder nationale og internationale løb. 
 
 
 
Ændringerne fremgår ved følgende sammenligning, hvor tilføjelserne er markeret med gult: 
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Licens udstedt af DASU Licens fremsendt til FIA 

Toptekst: 
National licence 2021 
Valid for national events 
Including starting permission 

Toptekst: 
International licence 2021 
Valid for national and 
International events Including 
starting permission 

Første linje i teksten: 
Starting permission: Valid for national open events 
referred to ISC art. 2.3 

Første linje I teksten: 
Starting permission: Valid for international and 
open events referred to ISC art. 2.3 

 
 
Disciplinærudvalget har modtaget Z’s forklaring, da Z er værge for X. Disciplinærudvalget anser på 
den baggrund sagen som fuldt oplyst. 
 
Disciplinærudvalget har på baggrund heraf afsagt følgende 
 
Kendelse: 
X suspenderes både nationalt og internationalt til og med den 31. august 2021 i henhold til 
Reglement 1, pkt. 14.004, jf. pkt. 14.001 og pkt. 14.5. 
 

X’s nationale licens er derfor inddraget, og X skal ufortøvet indlevere sin nationale licens til DASU, 

jfr. Reglement 1, pkt. 14.502. 
 
Præmisser: 
X har overtrådt DASU’s regler omkring licenser ved både at deltage i et internationalt løb samt ved 
at forsøge at deltage i et internationalt løb, når han alene havde en national licens. 
 
X’s team (Z’s assistent) har ændret i X’s licens, og X bliver identificeret med sit team. Den skete 
ændring er foretaget i en licens, der allerede er to-sproget på både dansk og engelsk. 
Disciplinærudvalget kan således ikke se anden grund til at ændre i den nationale licens end at 
foregive at have ret til at have licens til internationale løb. 
 
Ændringen i X’s licens er sket med forsæt og for at skaffe en uberettiget vinding. 
 
Ændringen i X’s licens skønnes af Disciplinærudvalget at kunne skade automobilsportens 
omdømme både internt og eksternt. 
 
Disciplinærudvalget anser den foretagne ændring som en særdeles alvorlig overtrædelse. Det 
anses dog som en formildende omstændighed, at ændringen af licensen umiddelbart ikke er 
foretaget af X selv. Yderligere anses det som en formildende omstændighed, at X alene er 11 år 
gammel. 
 
Appel: 
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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 
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