Vejsportsudvalget
Dagsorden for Vejsportsudvalgsmøde 01/11
15. januar 2011 Fjelsted Skovkro, kl. 10.00 – 18.00
Til stede:

Ole Skov (OS), Verner Hald (VH), Verner Hansen (VMH), Bernd Thrysøe (BT),
Michael Andersen (MA)

Referat:

Anja Boberg Christiansen

Dagsorden
Mødet afholdes på Fjelsted Skovkro lørdag den 15. januar 2011 kl. 10.00 – 18.00
1. Godkendelse af referat 05/10
Referatet er godkendt.
2. Meddelelser fra
2.1. Bestyrelsen
intet
2.2. Udvalgsformanden - samt ændringer til dagsordenen
Tilført pkt. 6
2.3. Øvrige udvalgsmedlemmer
Intet.
3. Sammensætning af vejsportsudvalget
I forbindelse med ændring af udvalget til vejsportsudvalget har været nævnt muligheden for, at
udvalget suppleres med op til 3 personer.
3.1. Orientering om status og drøftelser om dette – drøftet
3.2. Drøftelse af vejsportsudvalgets holdning til en udvidelse af udvalget – udvalget sender en
skrivelse til bestyrelsen om at supplere udvalget.
4. Konstituering
Konstituering og fordeling af ansvarsopgaver:
4.1.
Næstformand: Verner Hansen
4.2.
Kalender: Verner Hald
4.3.
FDM-DASU-Classic: afventer svar fra bestyrelsen vedr. supplering af udvalg
4.4.
GPS-løb: afventer beslutning om evt. supplering
4.5.
Økonomiløb: afventer beslutning om evt. supplering
4.6.
Reglement O-løb: Bernd Thrysøe
4.7.
Dommerkoordinator: Verner Hansen
4.8.
PR/Autosport: Ole Skov
4.9.
NEZ-navigation-group: Jan Søndergaard/Bent Mikkelsen
4.10. Eliteansvarlig: Ole Skov
4.11. Hjemmeside: Verner Hald
4.12. Økonomi: Ole Skov
5. Møde med kursussektionsleder Poul Erik Nielsen
Drøftelse af planer for kurser fremover
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6. Henvendelse Rudy Andersen
Henvendelsen omhandler officials og reglement 4. Udvalget finder ikke nogen anledning til at
foretage ændringer i official bestemmelserne. I forhold til reglementet vil udvalget tage stilling
til forslaget senere.
7. Orientering fra møder
Referat fra møder m.v.
7.1. Møde med Dansk Handicap Idræts Forbund (BT) – møde afholdt 5. januar i Viborg.
Udover BT deltog også Jan Rodtwitt. Mødet blev holdt med en bredde og team chef i DHIF
samt en øvrig ansat.
DHIF vil meget gerne samarbejde.
Forbundet lægger ikke inde med fortegnelse over medlemmer, dette ligger hos den enkelte
klub.
6-8. maj er der handicap festival i Vejen, og her kunne det være optimalt at lave et
arrangement om aftenen.
Der afholdes et kursus i uge 27 i Hou. Der har tidligere været lavet O-løb på dette sted,
for rygmarvshandicappede af BT.
Foredrag ved Jason Watt var et tilbud fra DASU.
7.2. Møde vedr. GPS og Økoløb (VH) – mødet afholdes d. 20. januar hos FDM i Lyngby.
Verner Hald deltager sammen med Jan Rodtwitt.
8. Vejsportens fremtid (herunder markedsføring)
Hvordan skabes større interesse og aktivitet indenfor vejsporten
8.1. O-løb – Der arbejdes på at udsende tilbud til større virksomheders personaleforeninger.
Bernd arbejder på sagen.
8.2. FDM-DASU-Classic – Det giver bedst mening med en fælles markedsføring.
8.3. Øvrige aktiviteter, herunder GPS- og Økonomi-løb – Udvalget afventer bestyrelsens
beslutning vedr. supplering af udvalget.
9. Budget
Budgetoversigt december 2010.
Budgettet er taget til efterretning.
10. Løbslederbrev O-løb
Gennemgang og tilretning af brev til mesterskabsløbsledere.
Løbslederbrevet blev gennemgået og der blev foretaget enkelte rettelser fra sidste år. Brevet
udsendes til klubber, der arrangerer mesterskabsløb.
11. Mesterskaber O-løb
Gennemgang af mesterskabsbestemmelser m.v.
11.1.DM-løb – fremgår af reglement
11.2.SM – Udvalget ønsker at tilrette mesterskabsbestemmelserne for 2011
11.3.JFM – som SM
11.4.Pointslisteførere – DM-SM Henrik Jørgensen er udpeget. JFM- Lars Palle er udpeget.
Begge har taget imod.
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12. Licens/klasser
Gennemgang og godkendelse af klasseinddeling for o-løbskørere for 2011.
Udvalget har gennemgået klasseindelinger for 2011. Godkendt liste offentliggøres på DASU’s
hjemmeside.
13. Kalender
13.1. Løbskalender 2011 – gennemgået af udvalget
13.2. Evt. ændring af dato for HoldDM – udvalget ønsker det ændret til 17. september. Der er
kommet et løb klassik den weekend, som ikke kan flyttes.
14. Dommere
14.1. Forberede dommerseminar 16. januar 2011 – oplæg og program foreligger
14.2. Godkende dommere i DM-løb 2011 – dommere der har deltaget på seminaret er
godkendte. Listen over dommere til løbene laves af Verner Hansen.
14.3. Udpege dansk dommer til NEZ 2011(Finland) – Rudy Andersen bliver spurgt. Evt.
Michael Andersen med som føl.
15. Mødekalender 2011
Møderne fastlægges fra gang til gang. Næste møde 9. marts kl. 17 på Fjelsted Skov Kro.
16. Eventuelt
Ingen bemærkninger under dette pkt.

