Brøndby, den 5. august 2022

Vedrørende Disciplinærudvalgssag 2022-03
Sagsfremstilling:
XX deltog i Historisk Weekend den 18. og 19. juni 2022 på Padborg Park.
Lørdag den 18. juni 2022 modtog XX en straf for usportslig optræden i form af en bøde på 500 DKK
begrundet i overtrædelse af Reglement 1, pkt. 14.001. XX accepterede straffen og betalte bøden.
Søndag den 19. juni 2022 indberettede løbsledelsen XX, og XX blev udelukket fra arrangementet
den 19. juni 2022 begrundet i dårlig omtale af Motor Sport Sønderjylland og løbsledelsen på
Facebook, jf. Administrativt Cirkulære I18.
Herefter protesterede XX mod en navngiven official, da XX følte sig chikaneret. Denne protest blev
afvist begrundet i usportslighed og blev i øvrigt indgivet, efter XX var blevet udelukket fra
arrangementet.
Dommerne anbefalede i forbindelse med udelukkelsen yderligere straf, hvorfor sagen blev
overgivet til Disciplinærudvalget.
Disciplinærudvalget har i den forbindelse indhentet XX’s forklaring og anser på den baggrund
sagen som fuldt oplyst.
Disciplinærudvalget har på baggrund heraf afsagt følgende
Kendelse:
XX frifindes.

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 dog, at XX ved at blive udelukket fra arrangementet er blevet straffet
tilstrækkeligt også henset til indholdet af XX’s opslag på Facebook, hvorfor XX ikke bør straffes
yderligere.
Appel:
Ovenstående kendelse kan appelleres til Amatør og Ordensudvalget under Dansk Automobil
Sports Union i henhold til Reglement 1, pkt. 15.3.

31136565 man-fre 12-14.00 • dasu@dasu.dk • dasu.dk • bank 5032 0001240983 • cvr 21337110

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 DASUs sekretariat vedlagt appelafgift på 6.000 DKK.
Med venlig hilsen
Dansk Automobil Sports Union
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