Brøndby, den 7. oktober 2022
Vedrørende Disciplinærudvalg-sag 2022-06 – Manglende læge
Sagsfremstilling:
ASK Hedeland afholdte den 10. og 11. september 2022 løb på Roskilde Racing Center.
DRMC løbet var arrangeret som et løb med offentlig adgang.
Da ambulancefolkene ankom til at banen, blev det hurtigt klart, at ambulancefolkene ikke
medbragte en læge, hvilket er et krav efter bekendtgørelse nr. 659 af 11. juni 2010
(Bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane), når løbet har offentlig adgang, jf.
bekendtgørelsens §13, stk. 1, 2. pkt.
Løbsledelsen tog derfor kontakt til arrangøren, og det blev aftalt ikke at aflyse løbet men derimod
at ændre løbsstatus til åbent løb uden publikum, hvilket der også blev skiltet med ved indgangen,
så det blev sikret, at der ikke kom publikum ind.

Dommeren har på denne baggrund indgivet sagen til Disciplinærudvalget. Disciplinærudvalget har
herefter indhentet arrangørens forklaring og anser på den baggrund sagen som fuldt oplyst.
Disciplinærudvalget har på baggrund heraf afsagt følgende
Kendelse:
Frifindelse
Præmisser:
ASK Hedeland har overtrådt bekendtgørelse nr. 659 af 11. juni 2010 (Bekendtgørelse om
afholdelse af motorløb på bane), når løbet har offentlig adgang, jf. bekendtgørelsens §13, stk. 1, 2.
pkt., idet ASK Hedeland ikke har sørget for at have en læge til stede ved løbet.
Da fejlen blev opdaget, reagerede ASK Hedeland dog på fejlen øjeblikkeligt og sørgede for, at løbet
blev afholdt uden tilskuere, hvorfor selve løbet blev afholdt i overensstemmelse med
bekendtgørelse nr. 659 af 11. juni 2010.
Det er derudover en formildende omstændighed, at ASK Hedeland ikke tidligere har overtrådt
bekendtgørelse nr. 659 af 11. juni 2010.
Disciplinærudvalget finder på denne baggrund, at ASK Hedeland frifindes.
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

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

