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Amatør- og Ordensudvalget
Sag 05-2021
Sagen er behandlet af de tre faste medlemmer af Amatør- og Ordensudvalget (A&O) Søren Lyager,
Benny Hall og Klaus Pedersen.
SAGENS PARTER:
Appellanten:
Appelindstævnte:

VIDNER:

Banesportsudvalget (BU) og Disciplinærudvalget (DIS) v/
Thue Hessellund og Steen Krogslund Jensen
John Ullerup - Dommer

PARTERNES PÅSTANDE:
Appellanten:

Tilsidesættelse af den ikendte udelukkelse fra
arrangementet på Jyllands Ringen den 3. og 4. juli 2021 og
nedsættelse af den ikendte bøde på kr. 2.500

Appelindstævnte: KU/

Stadfæstelse af dommernes strafmeddelelse til
Appellanten af 3. juli 2021 om udelukkelse af
arrangementet samt ikendelse af en bøde til DASU på
2.500 DKK

SAGSFREMSTILLING:
Appellanten var den 3. og 4. juli 2021 tilmeldt et arrangement på Jyllands Ringen og skulle deltage
i SSC med start nummer 295 og i DEC med startnummer 308.
Appellanten mødte op til arrangementet uden vognbog og blev straffet med en bøde på kr. 200 i
henhold til Reglement 5, pkt. 54.005 og Adm. Cirk. H4 om ”Glemt vognbog”, jf. strafmeddelelse af
2. juli 2021.
Den 3. juli 2021 blev straffen suppleret med udelukkelse af Appellanten fra arrangementet, fordi
dommerne blev opmærksomme på, at Appellanten slet ikke var i besiddelse af en vognbog, jf.
strafmeddelelse af 3. juli 2021.
Appellanten indbragte samme dag udelukkelsen for A&O med anmodning om, at appellen fik
opsættende virkning, og det blev imødekommet af A&O samme dag.
Det er omtvistet, hvad Appellanten oplyste om den manglende vognbog ved fremmødet hos
teknisk kontrol, men ubestridt, at Appellanten først har indhentet en vognbog i august 2021, og at
Appellanten i 2021 har deltaget i flere løb uden vognbog, hvor han er blevet straffet med en bøde
på kr. 200 efter reglen om ”Glemt vognbog”.
DIS modtog fra løbets dommere en indberetning og anbefaling af yderligere straf, og DIS nåede på
baggrund af sagens samlede oplysninger frem til, at Appellanten skulle ikendes en yderligere straf i
form af en bøde til DASU på 2.500 DKK, jf. kendelse af 19. august 2021 fra DIS i sag 10-2021.
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PARTERNES SYNSPUNKTER:
APPELLANTENS:
•
•

•

Appellanten har glemt at bestille en vognbog og har ved fremmødet for teknisk kontrol
oplyst, at han ikke havde en vognbog.
Appellanten er indstillet på at acceptere en bøde for at deltage uden vognbog, men ikke en
udelukkelse og tab af mesterskabspoint. Vognbogen har ingen betydning for hverken bilens
eller kørerens præstation
Appellanten kører med bilen i udlandet, og den overholder alle danske krav

APPELINDSTÆVNTES:
•
•
•
•
•
•
•

Appellanten har til løbets dommere oplyst, at han havde glemt sin vognbog, hvilket også̊
fremgår af strafmeddelelsen af 2. juli 2021, som Appellanten har underskrevet
Appellanten har senere oplyst, at han slet ikke havde en vognbog, hvilket også̊ fremgår af
strafmeddelelsen af 3. juli 2021 og af Appellantens appel
Appellanten har efterfølgende rekvireret en vognbog, der dog ikke er fremsendt til DASU
Der er tale om flere overtrædelser af Reglement 5, pkt. 54.005
Såfremt en deltager ikke fremsender sin vognbog senest 4 dage efter et løb, kan der
ikendes en skærpet straf, jf. Reglement 5, pkt. 54.005
Gentagen overtrædelse af at glemme sin vognbog bør være tilstrækkeligt til udelukkelse,
og manglende vognbog bør derfor udløse en strengere straf
Det er derfor Indstævntes opfattelse, at Appellanten, jf. Reglement 1, pkt. 14.004 bør
idømmes en udelukkelse samt en bødestraf på 2.500 DKK.

BILAGSFORTEGNELSE:
Bilagsnumme
r
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Dato

03-07-2021
03-07-2021
04-07-2021
18-07-2021
02-07-2021
03-07-2021
19-08-2021
08-09-2021
09-09-2021
og tidligere
10 28-10-2021
og tidligere

Tekst
Appel fra appellant
Strafmeddelelser
Brev fra A&O – opsættende virkning
Brev fra A&O – kvittering for appellen
Dommerrapport
Mail fra John Ullerup til A&O
Afgørelse fra DIS i sag 10-2021
Svarskrift fra DIS
Mailstreng – A&O, Appelindstævnte og Appellanten om
berammelse af mødet den 28.10.2021 mm
Mailstreng – Appelindstævnte, Appellanten og A&O om afbud
til mødet den 28.10.2021 mm

Antal
sider
1
2
1
2
5
1
2
2
11
3
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Sagen blev behandlet på et møde den 28. oktober 2021 på Comwell Klarskovgaard, Korsør
Lystskov 30, 4220 Korsør. Forinden havde appellant i en mail af 20. oktober 2021 meddelt, at ”vi”
ikke kan møde, fordi han skulle på en rejse til Italien for at besøge Petronas. I en efterfølgende
mailveksling mellem Appellanten og Appelindstævnte – fremlagt som bilag 10 – bekræftede
Appelindstævnte, at ingen ville møde for Appellanten. På den baggrund frafaldt Appelindstævnte
vidneførsel og eget fremmøde med henvisning til, at Appelindstævnte tidligere havde accepteret,
at sagen blev afgjort på et skriftligt grundlag, jf. bilag 10. Som en reaktion på Appellantens afbud
meddelte A&O, at mødet blev fastholdt. Mødet har været berammet med Appellantens accept
siden den 9. september 2021, jf. bilag 9, og var henlagt til slutningen af oktober efter Appellantens
eget ønske på grund af rejseaktivitet først i oktober.
De tre faste medlemmer af A&O var således de eneste, der mødte og efter votering afsagde A&O
følgende
KENDELSE:
Appellen underkendes, og dommernes afgørelse af 3. juli 2021 om udelukkelse af Appellanten fra
arrangementet på Jyllandsringen den 2.- 4.juli 2021 står ved magt. Appellanten fratages samtlige
placeringer opnået under arrangementet, og der udarbejdes nye resultatlister i overensstemmelse
hermed.
Den af Disciplinærudvalget idømte tillægsstraf ved kendelse af 19. august 2021 i sag 10-2021 i form
af en bøde på kr. 2.500 opretholdes ligeledes.
Appelgebyret fortabes, og Appellanten betaler herudover kr. 5.000 til dækning af sagens behandling
ved Amatør- og Ordensudvalget.
PRÆMISSER:
Ifølge reglement 5 punkt 54.005 skal danske biler have en vognbog udstedt af DASU, og deltagere i
baneløb skal medbringe vognbogen til konkurrencen. Formålet med vognbogen er beskrevet i
bestemmelsen, og det anføres, at der skal der udstedes en bøde i henhold til Adm. Cirk. H4., hvis
vognbogen er glemt. Billeder af forsiden og det aktive datasæt skal fremsendes på mail til DASU’s
sekretariat inden 4 dage efter løbet, og der kan indstilles til skærpet straf, hvis ikke det sker.
Det fremgår af reglement 5 pkt. 58.003 litra e, at løbsledelsen ved teknisk kontrol skal kontrollere,
at køreren er i besiddelse af en gyldig vognbog. Det fremgår endvidere af bestemmelsen, at det skal
indberettes til dommer/løbsleder, hvis køreren har glemt vognbogen, og det gentages, at køreren
skal ikendes en bødestraf i henhold til adm. Cirk. H4.
Det fremgår derimod ikke af reglementet, hvad der skal ske, hvis køreren møder op til et
arrangement, uden der eksisterer en vognbog, men det forekommer som en både logisk og rimelig
konsekvens, at køreren i så fald skal nægtes starttilladelse til arrangementet eller udelukkes fra
arrangementet, som det er sket i den konkrete sag.
Når køreren appellerer afgørelsen til A&O, og appellen tillægges opsættende virkning i
overensstemmelse med Appellantens ønske, er det ligeledes en logisk konsekvens og i
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overensstemmelse med gældende praksis, at køreren fratages de placeringer, som køreren har
opnået ved at deltage i det arrangement, han er blevet udelukket fra, hvis appellen ikke tages til
følge, og det gælder uanset, om det appellerede forhold har haft nogen indvirkning på kørerens eller
bilens præstationer eller ej.
Det er omtvistet, hvordan ordene er faldet, da Appellanten den 02.07.2021 blev ikendt en bøde
efter reglen om ”Glemt vognbog”, og det er ikke muligt at komme det nærmere på det foreliggende
grundlag. Det ligger derimod fast, at Appellanten både på det tidspunkt og tidligere har accepteret
en bøde efter reglen om ”Glemt vognbog” vel vidende, at han slet ikke havde en vognbog.
Appellanten har således skaffet sig adgang til at deltage i arrangementer, som han var uberettiget
til at deltage i, og A&O finder på det grundlag ikke anledning til at underkende den af DIS ikendte
tillægsstraf i form af en bøde på kr. 2.500.
GENBEHANDLING:
Under ganske særlige omstændigheder kan Amatør- og Ordensudvalget undtagelsesvist
genoptage en påkendt sag til fornyet behandling og afgørelse, når nye oplysninger er fremkommet
i sagen. Sager af principiel karakter kan indbringes for DIF-Idrættens Højeste Appelinstans, der
ifølge reglementet har til opgave at afgøre alle sager med anvendelse af amatør, ordens- og
udelukkelses- bestemmelser, om overtrædelse af reglementer og lignende, eller om usportslig
eller usømmelig adfærd.
Dog kan sager, der alene angår anvendelse af konkurrenceregler, herunder turneringsreglementer
og lignende, afvises af udvalget.
Sager der ønskes indbragt for udvalget fremsendes til DIF’s sekretariat via Dansk Automobil Sports
Unions sekretariat, Idrættens Hus, 2605 Brøndby senest 4 uger efter offentliggørelsen af denne
kendelse.
Studstrup, den 30. oktober 2021

Søren Lyager
Formand for Amatør- og Ordensudvalget

Den foreliggende afgørelse sendes til parterne, formanden for Disciplinærudvalget, medlemmerne
af Amatør- og Ordensudvalget og Unionens Sekretariat.

