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AFGØRELSE 
 

Brøndby, den 6. Maj 2021 
 

 
Vedrørende Disciplinærudvalg-sag 02-2021 – manglende respekt for flagsignal 
 
Sagsfremstilling: 
X deltog den 10. april 2021 i et løb på Nysum Banen med start nummer 142 i løbsklasse FR 
Standard. 
 
X påkørte ved dette løb en anden deltager, hvilket blev indberettet af dommer, John Ullerup. 
 
Senere i samme løb udviste X igen aggressiv kørsel, hvilket løbets dommere takserede med 
udelukkelse af det pågældende løb. 
 
X modtog i den forbindelse sort flag. X kørte dog forbi de sorte flag 3 gange uden at reagere, 
hvorfor dommeren valgte at udelukke X fra hele arrangementet begrundet i manglende respekt 
for flagsignaler, jf. reglement 5, pkt. 59.209. 
 
Dansk Automobil Sports Unions (DASU) disciplinærudvalg har fra løbets dommere modtaget 
indberetning og anbefaling af yderligere straf på baggrund af dette. 
 

Disciplinærudvalget har anmodet om X’s forklaring men har dog ikke modtaget denne. 
Disciplinærudvalget anser på den baggrund sagen som fuldt oplyst. 
 
Disciplinærudvalget har på baggrund heraf afsagt følgende 
 
Kendelse: 
X suspenderes i én løbsdag i henhold til Reglement 1, pkt. 14.004. 
 
Denne suspension skal udestås ved næste afdeling af FR Standard den 15. maj  
 

X skal derudover bestå en ny teoretisk prøve, før X’s licens igen frigives. 
 

X’s licens er derfor inddraget, indtil den næste afdeling af FR Standard planlagt til den 15. maj er 
overstået og teoretisk prøve bestået. 
 
Præmisser: 
X har overtrådt Reglement 5, pkt. 59.209 vedrørende sort flag. 
 
X har udvist manglende respekt for vigtige flagsignaler og undladt at respektere løbsledelsen. 
Disciplinærudvalget betragter disse forhold for alvorlige forseelser, da det er den eneste måde, 
løbsledelsen kan kommunikere med kørerne på. 
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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 
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