Brøndby, den 7. oktober 2022

Vedrørende Disciplinærudvalg-sag 2022-07 – trusler efter løb
Sagsfremstilling:
XX deltog den 10. september 2022 i løb i 1600 Challenge klassen på Padborg Park.
XX deltog i bil med start nummer -- og var involveret i et race incident med bil nr. 57. Bilerne
ramte hinanden, og XX’s bil endte på taget. Begge biler udgik af løbet.
Samme aften og det følgende døgn sendte XX’s far, YY, flere mails, SMS’er samt Facebookbeskeder, hvor denne truede flere personer på livet på forskellige måder. Derudover ringede YY
adskillige gange til en af de truede personer, ligesom han sendte anmodninger om betaling af
større beløb på MobilePay med forventning om øjeblikkelig betaling.t
Sagen er herefter indgivet til Disciplinærudvalget. Disciplinærudvalget har anmodet om YY’s
forklaring, men har dog ikke modtaget svar. Disciplinærudvalget anser på den baggrund sagen som
fuldt oplyst.
Disciplinærudvalget har på baggrund heraf afsagt følgende
Kendelse:
YY diskvalificeres på ubestemt tid.
Præmisser:
YY har overtrådt Reglement 1, pkt. 14.001 ved at komme med trusler som sket. Denne optræden
betragtes som yderst utilbørlig og usportslig, ligesom den skønnes at kunne skade
automobilsportens omdømme både internt og eksternt.

YY har derudover overtrådt Reglement 5, pkt. 50.003, litra d samt cirkulære I18 om retningslinjer
for sprogbrug og omgangstone i DASU.
De af YY fremsatte trusler betragtes som særdeles alvorlige, truslernes indhold taget i betragtning.
Det betragtes som en skærpende omstændighed, at truslerne fremsættes mod flere personer og
på flere medier. Truslerne fremsættes endvidere flere gange, ligesom det er en skærpende
omstændighed, YY ringer adskillige gange om natten til en af de truede personer samt det forhold,
at YY anmoder om store beløb fra en af de truede personer på MobilePay.
Disciplinærudvalget finder på denne baggrund, at YY’s opførsel er så alvorlig, at han diskvalificeres
på ubestemt tid med de konsekvenser der følger af Reglement 1, pkt. 14.6.
Appel:
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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 DASUs sekretariat vedlagt appelafgift på 6.000 DKK.
Med venlig hilsen
Dansk Automobil Sports Union
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