Brøndby, d. 17. juni 2010

RALLYUDVALGSMØDE 03-2010 – 5-6. juni 2010 Hotel Svendborg.
Deltagere:

Johannes Fraas (JF), Steen Christensen (SC), Erik Larsen (EL) Carina Vindahl
Møller (CVM), Palle Bjørnsten (PB), Anja Boberg Christiansen (ABC)

Formøde:

Der har været afholdt telefon møde omkring planlægningen den 24. maj 2010. Der
forligger ikke referat fra mødet. Deltagere: JF, SC, CVM og PB

DAGSORDEN:
1. Godkendelse af protokol fra sidste møde
Referatet er godkendt
2. Økonomi.
Budgettet er overholdt
3. Undvigelse af chikaner på en DM prøve
Udvalget vil på baggrund af henvendelser drøfte problematikken, og diskutere hvor vidt der
skal tages højde for det i reglementet.
4. Minirally
Nuværende klasse1 lukkes ved udgangen af 2010. Samtidig overvejes opdeling af gruppe E
i to CCM-klasser. Der arbejdes på mulighed for deltagelse af nuværende klasse 1-biler som
ikke kan E-homologeres i en anden klasse.

5. Teknik
RU anmoder TMU om at offentliggøre app. 253.8 J 1993, da der henvises til dette i flere
reglementer.

6.

DM-rally og mesterskaber
6.1 Godkendelse af DM1 som mesterskabstællende.
Løbet er godkendt af RU.
6.2 Evaluering af rapporter fra DM1
Der er modtaget mange rapporter opfordret og uopfordret vedr. løbet.
Udvalget er taknemmelig, og henvendelser vil blive taget til efterretning i det
videre arbejde.
6.3 Møde med promotor
Karl Aage Jensen fra DRC deltog søndag formiddag i mødet. Forløbet af
testløbet DM 1 blev debatteret. Det blev aftalt at DRC udarbejder oplæg til
ramme for samarbejde med klubberne, på baggrund af erfaringerne fra
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testløbet. Det planlægges at der skal afholdes møder i Øst og Vest for
potentielle DM-arrangører i starten af juli. Der vil blive udsendt invitationer.
6.4 Seedningsliste
Seedningsliste 2 findes på DASU’s hjemmeside. Nyt udseende med relevante
links.
6. 5 Resultater/offentligørelse/mesterskabsstillinger
Der har været problemer omkring de nye klasser i DM i sammenhæng med
beregningsprogrammet. Der arbejdes med en løsning.
Der arbejdes på en løsning mht JFM og SM, som på baggrund af tekniske
problemer, ikke har fungeret optimalt.
7.

Henvendelser/sager
7.1 Fotografer, mail 230510 fra Troels Lund, mail fra Morten Dam 310510 samt
tidligere forslag fra PB, som omhandler uddannelse og evt. registrering af
pressefolk.
Der skal undersøges hvilke juridiske krav der stilles til sikkerheden i
forbindelse med pressen.(ABC)
7.2 Klassede dæk i klubrally
RU har modtaget henvendelse fra kørere som anfører at der er meget stor
forskel på egenskaberne ved de klassede dæk i KR. Udvalget finder at det er
uheldigt at der ikke kan leveres samme dæktype i alle størrelser, men at det
desværre ikke har været muligt at ændre på dette forhold. Der afholdes møde
med dækleverandøren 4. august, men der forventes ikke at kunne foretages
ændringer i indeværende sæson.
7.3 Sag om modkørsel i DM1
RU er bekendte med et tilfælde af modkørsel på en prøve i DM 1, som ikke er
indberettet til juryen, og dermed ikke behandlet. Udvalget undersøger sagen
nærmere.
7.4 Sag vedr. Viking Rally Sprint
Udvalgets bemærkninger I RU-referat 02-2010, punkt 13, har affødt en
henvendelse fra Lene Jørgensen ASK. Henvendelsen medfører at der nu er
oprettet en sag omhandlende hændelsesforløb i forbindelse med behandling
af protest m.m. i Viking Rallysprint 01. april 2010. På baggrund af at have
beklædt en officialfunktion i det pågældende løb, er PB inhabil i sagens
afgørelse.
7.5 Henvendelse fra Gudrun Larsen 220410
vedrørende mulighed for udskiftning af den anmeldte førstekører i et MRY
efter anmeldelsesfristens udløb. Udvalget konstaterer at der alene i rally (DM
og regional) er mulighed for udskiftning af mandskab, idet der i denne
løbstype opereres med en anmelder, og forholdet er beskrevet i generelle
forskrifter for rally. Men det er ikke muligt i andre discipliner.

8.

Møder
8.1 Dialogmøde KOMO
KOMO ønsker at afholde et dialog møde. Det bliver sat til slutningen af
sommeren.
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8.2 Infomøde afholdes 29. august. Der kommer besked om tid og sted senere.
8.3 Der afholdes dommerseminar vedr. rettelser i reglementet for 2011, den 18.
september 2010. Der kommer besked om tid og sted senere.
9. Eventuelt
Intet under dette punkt.

