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ADMINISTRATIVT CIRKULÆRE
DASUs politik vedr. alkohol og euforiserende stoffer

Baggrund
Aktiv udøvelse af motorsport i DASU er ikke foreneligt med indtagelse af alkohol og/eller
anvendelse af euforiserende stoffer. Dette gælder for aktive kørere/2. kørere, mekanikere og
officials samt andre som udøver et job i forbindelse med et arrangement (løb,
træning, test mm.)
For at tydeliggøre dette, og give et klart signal til omverdenen, har DASUs bestyrelse vedtaget
nærværende politik (retningslinjer) vedr. alkohol og euforiserende stoffer:
ALKOHOL OG EUFORISERENDE STOFFER
Alkohol
Alkoholpromillegrænsen for aktive kørere, mekanikere og officials er 0,00 (NUL).
Promillegrænsen kontrolleres af en hvilken som helst af DASU udpeget person ved hjælp af et
alkometer. Mærke og type offentliggøres i cirkulære I16.
Måleresultatet er endeligt, og den idømte straf er en faktadom.
Euforiserende stoffer
Tilstedeværelse af euforiserende stoffer i kroppen er forbudt for aktive kørere, mekaniker og
officials.
En hvilken som helst af DASU udpeget person kan foretage narkokontrol.
Testen foretages som spyttest med narkotestudstyr. Narkotesten må ikke give positivt udslag.
Mærke og type offentliggøres i adm. cir. I16
Måleresultatet er endeligt og den idømte straf er en faktadom.
Prøvetagning
Testen skal foregå i et separat lokale. Prøvetager er underlagt tavshedspligt. Hvis første er
positiv foretages endnu en prøve efter 20 minutter. Testperson skal være under opsyn under
hele testen og skal straks, når resultatet foreligger, informeres om resultatet og i givet fald
hvis testen er positiv, om straffen.
En kører og værge er aktiv på dage, hvor køreren deltager. Aktiviteten er fra starten af
tidsplanen og indtil dagens resultatliste for klassen, køreren deltager i, er kontrasigneret.
En official er aktiv på dage, han udfører en funktion i forbindelse med en konkurrence.
Aktiviteten er fra starten af tidsplanen og indtil dagens resultatliste er kontrasigneret på
dagen. Slutter officials funktion tidligere på dagen, er han ikke aktiv, efter funktionen er
ophørt.
Retningslinjer for øvrige personer i DASU-regi
• Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer
• Sekretariatspersonale
• Dommere, jurymedlemmer og observatører
Politikken (retningslinjerne) er gældende, når ovennævnte personer skal repræsentere eller
fungere som officiel DASU person/official i forbindelse med gennemførelse af
sportsarrangementer.
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Der er forbud mod:
• at indtage alkohol (øl, vin, spiritus) samt euforiserende stoffer i den tidsperiode
personen har officielle pligter under et sportsarrangement.
• at møde frem påvirket af alkohol og/eller euforiserende stoffer til et sportsarrangement,
hvor DASU personen har officielle DASU-pligter.
Konsekvenser
Overtrædelse af denne politik (retningslinjer) vil have følgende konsekvens:
• Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer:
Bestyrelsen kan fratage pågældende dets mulighed for, officielt at repræsentere DASU,
hvis vedkommende beviseligt overtræder denne politik (retningslinjer), og dermed
anses for uværdig til at repræsentere DASU.
• DASU-officials (dommere, jurymedlemmer o. lign):
Bestyrelsen kan indstille en DASU-official, hvis pågældende beviseligt overtræder denne
politik (retningslinjer), til disciplinærudvalget.
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