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Brøndby, den 1. juli 2021 
 

 
 
 
Vedrørende Disciplinærudvalg-sag 08-2021 – gentagne påkørsler og forbikørsel flag  
 
Sagsfremstilling: 
X deltog den 12. juni 2021 i løb på Ørnedalsbanen i klasse Super med start nummer ……. 
 
I A finalen blev X udelukket fra arrangementet begrundet i flere påkørsler af andre deltagere i 
samme heat, og flagposten vurderede begge de to påkørsler til at være grove. Samtidig 
respekterede X ikke det mekaniske defektflag (sort flag med orange cirkel), der betyder, at 
køreren skal køre i pit, første gang køreren når denne.  
 
Udelukkelse af arrangementet blev begrundet i overtrædelse af Reglement 5, pkt. 59.4 omkring 
kørsel på baner, pkt. 50.601 omkring udelukkelse pga. gentagne alvorlige fejltagelser under kørsel 
og pkt. 59.212 omkring sort flag med orange cirkel (mekanisk defekt). 
 
X blev samtidig indstillet til yderligere straf, hvorefter sagen blev overgivet til Disciplinærudvalget. 
 
Disciplinærudvalget har indhentet de relevante oplysninger fra sagens parter og anser på den 
baggrund sagen som fuldt oplyst. 
 
Disciplinærudvalget har på baggrund heraf afsagt følgende 
 
Kendelse: 
X suspenderes i 2 løbsdage i henhold til Reglement 1, pkt. 14.004. 
 
Denne suspension skal udestås ved de næste 2 afdelinger i klasse Super den 28.-31. juli 2021 på 
Ørnedalsbanen og den 13.-15. august 2021 på Søholm. 
 
X skal derudover bestå en ny teoretisk prøve, før Xs licens igen frigives. 
 
Xs licens er derfor inddraget, indtil de to nævnte afdelinger i klasse Super er overstået, og den 
teoretiske prøve er bestået. 
 
Præmisser: 
X har overtrådt Reglement 5, pkt. 59.401 ved at påkøre andre kørere samt pkt. 59.212 omkring 
sort flag med orange cirkel (mekanisk defekt). 
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Begge påkørsler er vurderet som grove, og den manglende respekt for vigtige flagsignaler og 
dermed undladelse af at respektere løbsledelsen betragtes af Disciplinærudvalget samlet som 
alvorlige forseelser, da det udsætter de andre kørere for unødvendig fare. 
 
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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