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Brøndby, den 19. august 2021 
 
 
Vedrørende Disciplinærudvalg-sag 10-2021 – manglende vognbog 
 
Sagsfremstilling: 
X deltog den 2. og 3. juli 2021 i 2 forskellige løb på Jyllands Ringen med start nummer X og X i 
løbsklasserne SSC og DEC. 
 
X oplyste i følge dommerne i begge løb, at han havde glemt sin vognbog, hvilket er en 
overtrædelse af Reglement 5, pkt. 54.005, hvorfor X den 2. juli 2021 modtog en bøde i henhold til 
Cirkulære H4 på 200 DKK. 
 
Den 3. juli 2021 blev X udelukket fra arrangementet, da dommerne fandt ud af, at X slet ikke 
havde en vognbog og dermed ikke blot havde glemt vognbogen. 
 
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, og denne har bl.a. forklaret, at han til alle løb 
nævnte, at han ikke havde en vognbog og altså ikke, at han blot havde glemt sin vognbog. 
 
X har yderligere forklaret, at han nu har bestilt en vognbog. 
 
Disciplinærudvalget anser på den baggrund sagen som fuldt oplyst. 
 
Disciplinærudvalget har på baggrund heraf afsagt følgende 
 
Kendelse: 
X skal betale en bøde til DASU på 2.500 DKK senest 14 dage fra dato 
 
Præmisser: 
X har overtrådt Reglement 5, pkt. 54.005 vedrørende vognbog flere gange på samme løbsdag, da 
han deltog i flere løbsklasser. 
 
X har ikke blot glemt sin vognbog men har slet ikke haft en sådan. X har deltaget i mange løb, hvor 
han blot har fået en bøde men ikke er blevet udelukket. Dette kan skyldes, at X har oplyst, at han 
har glemt sin vognbog. 
 
X  har en komplet mappe med de homologeringer, der er foretaget på bilen, og X har oplyst, at 
han har bestilt en vognbog. X har dermed dokumentation for ændringer på bilen. Vognbogens 
formål opfyldes dog ikke fuldt ud på denne måde. Der er således undskyldende omstændigheder i 
sagen. 
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Disciplinærudvalget finder dog samlet, at X bør ikendes en yderligere straf som anbefalet af løbets 
dommere, idet Disciplinærudvalget lægger vægt på dommernes forklaring om, at X oplyste at have 
glemt sin vognbog, hvilket også fremgår af strafmeddelelse af den 2. juli 2021 til X. 
 
Disciplinærudvalget finder derfor samlet, at X bør ikendes en yderligere straf, og at denne straf bør 
være en bøde på 2.500 DKK, jf. Reglement 1, pkt. 14.004. 
 
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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