Brøndby, den 16. august 2022

Vedrørende Disciplinærudvalg-sag 2022-04 – trusler mod official
Sagsfremstilling:
XX deltog den 30. Juli 2022 i løb i CK 450 ccm klassen på Ørnedalsbanen.
XX modtog en straf for usportslig optræden i form af en bøde på 1000 DKK begrundet i
overtrædelse af Cirkulære I18.
Samme dag skriver XX sammen med en bekendt på det sociale medie SnapChat. XX fremsætter i
den forbindelse en række trusler omkring den official, der har indstillet ham til straf. Der trues
bl.a. med, at den pågældende official skal betale XX’s bøde, at XX vil køre hjem til den pågældende
official efterfulgt af en emoji med en pistol, og at XX vil smadre den pågældende official.
Løbsledelsen har på denne baggrund indgivet sagen til Disciplinærudvalget. Disciplinærudvalget
har herefter indhentet XX’s forklaring og anser på den baggrund sagen som fuldt oplyst.

Disciplinærudvalget har på baggrund heraf afsagt følgende
Kendelse:
XX suspenderes resten af sæsonen 2022.
Præmisser:
XX har overtrådt Reglement 1, pkt. 14.001 ved at true en official som sket. Dette betragtes som en
utilbørlig optræden overfor en official, ligesom det skønnes at kunne skade automobilsportens
omdømme både internt og eksternt.
XX har derudover overtrådt Reglement 5, pkt. 50.003, litra d samt cirkulære I18 om retningslinjer
for sprogbrug og omgangstone i DASU.
De af XX fremsatte trusler betragtes som særdeles alvorlige, selvom truslerne fremsættes i en
privat korrespondance. Det betragtes som en skærpende omstændighed, at truslerne fremsættes
mod en official, der blot gør sit arbejde. Truslerne fremsættes adskillige gange, selvom den anden
part i korrespondancen flere gange forsøger at tale XX ned.

Disciplinærudvalget finder på denne baggrund, at XX skal suspenderes for resten af sæsonen.
Appel:
Ovenstående kendelse kan appelleres til Amatør og Ordensudvalget under Dansk Automobil
Sports Union i henhold til Reglement 1, pkt. 15.3.
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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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