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Brøndby, den 27. september 2021 

 
 
Vedrørende Disciplinærudvalg-sag 11-2021 – brug af kemiske præparater på dæk 
 
Sagsfremstilling: 
XX deltog den 6. august 2021 i Legend Cup under Copenhagen Historic Grand Prix med start 
nummer XX.  
 
XX blev udelukket fra tidtagningen for at overtræde Det Tekniske Reglement for Legend Cup pkt. 
236.6 om brug af kemiske præparater på dækkene, idet hans dæk ifølge den tekniske kontrol var 
blev smurt.  
 
Det er XX’s opfattelse, at det ikke er ham, der har smurt dækkene. 
 
Dommerne besluttede ikke at anbefale en yderligere straf, jf. strafmeddelelsen til XX. 
 
XX klagede nogle dage over afgørelsen begrundet i, at der var tale om bevidst snyd, hvilket burde 
medføre en yderligere straf. 
 

Disciplinærudvalget har anmodet og fået XX’s forklaring, og Disciplinærudvalget anser på den 
baggrund sagen som fuldt oplyst. 
 
Disciplinærudvalget har på baggrund heraf afsagt følgende: 
 
Kendelse: 
Sagen afvises 
 
Præmisser: 
XX har overtrådt Teknisk Reglement for Legend Cup, pkt. 236.6 og har modtaget en straf i form af 
udelukkelse fra tidtagningen.  
 
Såfremt XX eller andre parter i sagen ønskede at appellere afgørelsen, skulle appellanten have 
informeret dommerne om dette i henhold til Reglement 1, pkt. 15.302. 
 
Disciplinærudvalget er i henhold til fast praksis ikke kompetent til at ikende yderligere straf, når 
dommerne ikke har udnyttet deres straframme i form af udelukkelse af arrangementet, hvilket 
ikke er sket her, hvor dommerne endda har anbefalet ikke at ikende yderligere straf end 
udelukkelse fra tidtagningen. 
 
Disciplinærudvalget finder derfor samlet, at sagen bør afvises. 
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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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