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Brøndby, den 10. oktober 2022 

 
 
Vedrørende Disciplinærudvalg-sag 2022-08 – opførsel 
 
Sagsfremstilling: 
XX deltog den 9. og 10. september 2022 i løb i 1600 Challenge-klassen på Padborg Park i bil med 
startnummer XX. 
 
Der var i weekenden udfordringer med håndtering af loggerne i bilerne. Dette skyldtes, at en af 
bilerne har en motor med turbo, og loggeren på denne bil kan ikke måle turbotryk. 
 
Teknisk kontrollant lavede derfor en plan for at bytte om på loggerne på dagen. Denne plan 
ændrede teknisk kontrollant, Patrick, men ikke alle implicerede blev informeret tilstrækkeligt. 
 
Dette afstedkom, at YY lørdag ved 1600 tiden kom til XX’ bil for at ombytte loggeren med en 
anden. XX nægtede at skifte logger og henviste til den tidligere udmelding fra teknisk kontrollant. 
 
Der opstod herefter en ophedet diskussion mellem XX og YY, som ZZ forsøgte at afhjælpe. XX 
skubbede angiveligt til både YY og ZZ i den forbindelse.  
 
Episoden endte med, at YY og ZZ gik over til dommerne. Ronni Søgaard, der var løbsleder, hentede 
herefter XX for en forklaring. Dette endte med at dommerne ikke hverken under eller efter løbet 
ikendte XX en straf. 
 
Sagen er herefter indgivet til Disciplinærudvalget af Kørerforeningen. Disciplinærudvalget har 
herefter indhentet XX’ og en række vidners forklaring og anser på den baggrund sagen som fuldt 
oplyst. 
 
Disciplinærudvalget har på baggrund heraf afsagt følgende 
 
Kendelse: 
XX frifindes 
 
Præmisser: 
Disciplinærudvalget finder det uacceptabelt, at kørerne råber ad hinanden, ligesom 
Disciplinærudvalget finder det uacceptabelt, at kørere og officials råber af hinanden. Det findes 
også uacceptabelt, at der finder nogen form for skub eller lignende sted - uanset årsag hertil. 
 
Løbslederen har haft mulighed for videregive episoden med henblik på straf i nærværende sag, 
men har valgt ikke at gøre det. Disciplinærudvalget ser det herefter ikke som sin opgave 
efterfølgende at idømme en straf, medmindre der er kommet nye oplysninger, eller løbslederens 
vurdering var åbenbart forkert. 
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Ingen af delene synes at være tilfældet i nærværende sag, hvor det også på baggrund af 
vidneforklaringerne synes at være klart, at de involverede parter har været lige gode om det. 
 
Disciplinærudvalget finder på denne baggrund, at XX på trods af sin opførsel bør frifindes. 
 
Appel: 
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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