Brøndby, den 8. juni 2022

Vedrørende Disciplinærudvalg-sag 02-2022 – løbsleders opførsel
Sagsfremstilling:
XX var løbsleder under Kart Cup Jylland den 7. maj 2022 på Tom K Kart Arena.
Appellant kontaktede XX på vegne af sin søn på grund af løbsledelsens afvikling af finaleheatet i
Rotax Mini, idet Appellant var utilfreds med, at løbsledelsen ikke under løbet havde fulgt den linje,
som løbsledelsen havde lagt op til under førermødet før løbet. Under mødet, hvor Appellant kom
med sin kritik af løbsledelsens håndtering, gav XX en skråt op finger, til Appellant.
Appellant indgav på denne baggrund en formel protest til løbsledelsen. Protesten blev herefter
overgivet til løbets dommer, der fik XX’s forklaring afhændelsen.
Sagen blev herefter overgivet til Kartingudvalget, der på denne baggrund oversendte sagen til
Disciplinærudvalget. Disciplinærudvalget har herefter indhentet XX’s forklaring. XX har forklaret, at
Appellant var ubehøvlet overfor ham, hvorfor han giver fingeren til Appellant og siger, at “sådan
kører din søn på sidste omgang”.
Disciplinærudvalget anser på den baggrund sagen som fuldt oplyst.
Disciplinærudvalget har på baggrund heraf afsagt følgende
Kendelse:
XX suspenderes. Suspensionen gælder med øjeblikkelig virkning. XX skal således aflevere sin
licens øjeblikkeligt. Suspensionen gælder i 1 måned gældende fra og med, at XX afleverer sin
licens. Licensen frigives, når måneden er udløbet, og XX har deltaget i og bestået et nyt kart
løbsleder kursus.
Præmisser:
XX har overtrådt både Administrativt Cirkulære 118 omkring Retningslinjer for sprogbrug og
omgangstone i DASU samt Reglement 1, pkt. 14.001, idet XX’s adfærd betragtes som usportslig
optræden og som egnet til at skade automobilsportens omdømme internt og eksternt. Forseelsen
skal derfor ifølge Reglement 1, pkt. 14.001 altid medføre en straf.
Disciplinærudvalget finder, at XX’s adfærd var helt unødvendig og uprovokeret og i strid med den
respektfulde tone, som DASU finder helt afgørende for sporten.
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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

Disciplinærudvalget
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