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    Brøndby, den 2. juni 2022 

 
 

Vedrørende Disciplinærudvalg-sag 01-2022 – modificeret motor 
 
Sagsfremstilling: 
XX deltog søndag den 7. maj 2022 i et CK 450 løb på Søholt Banen med start nummer XX. 

 
Der blev samme dag protesteret over XX’s bil, da den protesterende kører mente, at topstykket på motoren 
i XX’s bil var bearbejdet, og at dette var i strid med Reglement 2, Teknisk Reglement 279E.4.1, hvorefter alle 
former for tuning er forbudt. 

 
På baggrund af protesten blev motoren på XX’s bil undersøgt af Westside Racing ApS, der nåede frem til, at 
topstykket var bearbejdet. 

 
Løbets dommere udelukkede på den baggrund XX fra arrangementet og anbefalede en yderligere straf.  
 
Disciplinærudvalget har indhentet XX’s forklaring. XX har forklaret, at han ved køb af motoren havde fået 
oplyst, at motoren ikke var blevet bearbejdet og stod i original stand, og at han på den baggrund havde 
købt og benyttet motoren i god tro om, at motoren var lovlig.  
 
Disciplinærudvalget anser på den baggrund sagen som fuldt oplyst. 
 
Disciplinærudvalget har på baggrund heraf afsagt følgende 

 
Kendelse: 
XX suspenderes i 6 måneder gældende fra og med kendelsens afsigelse. XX skal således aflevere sin licens 
øjeblikkeligt. Licensen frigives, når de 6 måneder er udløbet. 

 
Præmisser: 
XX har overtrådt Reglement 2, Teknisk Reglement 279E.4.1., idet motoren i XX’s bil er tunet og dermed ikke 
standard. 
 
Uanset om overtrædelsen er foregået bevidst eller ej, er det XX’s ansvar, at motoren i hans bil lever op til 
de til enhver tid gældende krav. Kravet om, at alle former for tuning er forbudt, er et helt grundlæggende 
krav, og Disciplinærudvalget betragter overtrædelsen som en meget alvorlig forseelse. 
 
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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