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X 
 

Brøndby, den 20.06.2021 
 

 
Vedrørende Disciplinærudvalg-sag 07-2021 – alkohol 
 
Sagsfremstilling: 
X var den 15. maj 2021 tilmeldt Folkerace DM 3 på Korskrobanen med start nummer ---. 
 
Før træningen begyndte, blev X tilfældigt udvalgt til kontrol af alkoholpromille. Den første test 
blev foretaget klokken 0949 og viste en alkoholpromille på 0,070, og anden test blev foretaget 
klokken 1010 og viste en alkoholpromille på 0,090. 
 
På baggrund af disse målinger blev X udelukket fra arrangementet med henvisning til Reglement 5, 
pkt. 52.501. 
 
Det bemærkes, at alkometeret, der blev benyttet til målingerne var helt nyt og ikke kalibreret. 
 
Dommerne har anbefalet en yderligere straf af X. 
 
Disciplinærudvalget har indhentet de relevante oplysninger fra sagens parter i sagen og anser på 
den baggrund sagen som fuldt oplyst. 
 
Disciplinærudvalget har på baggrund heraf afsagt følgende 
 
Kendelse: 
Frifindelse 
 
Præmisser: 
Der er nultolerance i forhold til deltagelse i løb under Dansk Automobil Sports Union, jf. 
Reglement 5, pkt. 52.501 og Banesportens Cirkulære Alkohol og Euforiserende Stoffer. 
 
I denne sag er det benyttede udstyr til måling af alkoholpromille nyt men dog ikke kalibreret. 
Målingerne er ikke foretaget af løbets dommer, hvilket er et krav i Reglement 5, pkt. 52.501. 
 
Henset til, at målingerne på 0,070 og 0,090 er meget lave samt ovenstående, findes risikoen for 
fejlmålinger så høj, at Disciplinærudvalget ikke finder, at der er tilstrækkeligt bevis for at kunne 
tildele X en yderligere straf. 
 
Appel: 
Ovenstående kendelse kan appelleres til Amatør og Ordensudvalget under Dansk Automobil 
Sports Union i henhold til Reglement 1, pkt. 15.3. 
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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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