Vejsportsudvalget
Vejsportsudvalgsmøde 03/17
26. september 2017 på Comwell Middelfart kl. 17.00 – 21.00
Til stede:
Referat:

Verner Hald, Ulrik Hejl, Bernd Thrysøe, Michael Andersen, Ole Skov
Ole Skov

Referat
Vejsportsudvalgsmøde 3/17 på Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart torsdag
den 26. september 2017 kl. 17.00 – 21.00.
1. Godkendelse af referat 02/17
Referatet godkendt
2. Meddelelser fra
2.1. Bestyrelsen – DASU
2.1.1. Der afholdes dialogmøde for klubber og udvalg 27. september. Ulrik Hejl deltager
fra vejsportsudvalget.
2.1.2. Der afholdes intromøde for alle udvalgsmedlemmer 18. november efter
repræsentantskabsmødet
2.2. Udvalgsformanden - samt ændringer til dagsordenen
2.2.1. Udpegning af sportsrepræsentanter til A/O-udvalget. Vejsportsudvalget genindstiller
Ken Sørstrup og Svend Aage Nielsen
2.2.2. Ole Skov fremlagde statistik over deltagelse i løb i 2017. Desværre er der sket en
nedgang i deltagertallet i FDM DASU Classic og DM-løbene. I de øvrige løb er
deltagertallet på samme niveau som tidligere år.
2.3. Øvrige udvalgsmedlemmer
2.3.1. Intet til referat
3. Pålidelighedsløb/Regularity Rally
3.1. Henvendelser mv siden sidst
3.1.1. Den danske afdeling af NEZ blev aflyst på grund af for få anmeldte. Muligheden for
alternativ dato er undersøgt, men kunne ikke findes, da det ville resultere i sammenfald
med løb i andre NEZ-lande.
3.1.2. Fra en deltager er der kommet forslag om at ændre beregningen af strafpoint i
touring-klassen, da der ved de nuværende regler er afgørelsen i toppen af feletet med et
meget lille antal strafpoint. Udvalget besluttede, at ændre straffen til 1 point pr. 2
sekunders afvigelse.
3.2. Elektronisk tidtagning
3.2.1. På baggrund af beslutning fra sidste udvalgsmøde er der foretaget afprøvning af
udstyr til elektronisk tidtagning. Afprøvningen har været meget overbevisende.
Udvalget har derfor søgt bestyrelsen om indkøb af udstyr, og det har bestyrelsen
godkendt. Udstyret er derfor bestilt og tages i brug til løbene næste år.
3.3. Præmiering for FDM DASU Classic
3.3.1. Udvalget drøftede muligheden for at konvertere præmier til gavecheks. Ole Skov
undersøger mulighederne. Fra 2018 vil der ikke være præmier i FDM DASU Classic
ud over pokaler.
3.3.2. Pokaler er indkøbt.
3.3.3. Præmieuddelingen foretages af Ulrik Hejl, som undersøger muligheder for, at
inddrage officielle repræsentanter for DASU og/eller FDM.
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3.4. Kursus for løbsledere
3.4.1. Kursussektionen er anmodet om at der afholdes OF425. Udvalget står gerne til
rådighed for hjælp og vejledning.
3.5. Der afholdes dialogmøde/informationsmøde for deltagere m.fl. i januar (der satses på 14.
januar).
3.6. Reglementsændringer – gennemgang af reglementet for mulige ændringer.
Udvalget gennemgik forslag til ændringer i reglementet. Ulrik Hejl udarbejder konkrete
rettelser til reglementet vedrørende
3.6.1. Indarbejdelse af regler omkring udstyr
3.6.2. Ændring af strafpoint for touring-klassen
3.6.3. Evt. andet
4. Bil-o-løb
4.1. Henvendelser siden sidst
4.1.1. Fra en deltager er der kommet spørgsmål vedr. specialsignaturer ved O-løb. Der er
eksempler på, at ved indtegning af disse kan det forveksles med andre originale
signaturer. Udvalget vil i reglementet præcisere, at sådanne specialsignaturer ikke skal
kunne forveksles med andre signaturer.
4.2. Udvikling af bil-o-løb
4.2.1. Udvalget drøftede forskellige muligheder for at fremme deltagelsen i O-løb.
Udvalget vil på den baggrund indbyde til dialogmøde/informationsmøde for deltagere
m.fl. i januar (der satses på 14. januar).
4.3. Reglementsændringer – gennemgang af reglementet for mulige ændringer
Udvalget gennemgik forslag til ændringer i reglementet. Bernd Thrysøe udarbejder
konkrete rettelser til reglementet vedrørende
4.3.1. Præcisering vedr. specialsignaturer
4.3.2. Evt. andet
4.4. Dommerrapporter fra mesterskabsløb
Udvalget gennemgik indkomne dommerrapporter fra flg. mesterskabsløb:
HAMO 17/6 DM 4 / SM 4
AAS 19/8 DM 5 / JFM 3
TMS 9/9 HoldDM / JFM 4
SAK 23/9 DM 6 / SM 5
Udvalget konstaterede for alle løb meget fine rapporter, og løbene godkendes som tællende
til mesterskaberne
5. Kalender 2018
5.1. Udvalget gennemgik indkomne ansøgninger, og drøftede muligheder for at få
kalenderkabalen til at gå op.
6. Budget/regnskab
6.1. Gennemgang af regnskabsoversigt.
Udvalget gennemgik regnskabsoversigten pr. 31. august. Gav ikke anledning til
bemærkninger
6.2. Udarbejdelse af forslag til budget for 2017/18
Udvalget har modtaget materiale til budgetlægning for 2017/18. Udvalget vil foreslå
uændret budget. Ole Skov udarbejder konkret svar til bestyrelsen
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7. Næste møde
Afholdes fredag den 17. november kl. 16.00 – 18.00 i Horsens.
8. Eventuelt
Intet til referat

Ole Skov

