BERETNING FRA VEJSPORTSUDVALGET
Inden for vejsportsudvalgets område har der i år været et mindre fald i antal
deltagere i forhold til tidligere år.
Vi har gjort op, at i alt 384 personer har deltaget i enten O-løb eller Regularity
Rally i løbet af 2017. Heraf har 227 personer deltaget i O-løb og 193 personer har
deltaget i Regularity Rally. 36 personer har således deltaget i begge discipliner.
Alle har dog ikke været lige ”flittige”: 21 personer har deltaget i 15 – 23 løb, 34
personer har deltaget i 10 – 14 løb, 97 personer har deltaget i 5 – 9 løb, 116
personer har deltaget i 2 – 4 løb og 116 personer har deltaget i 1 løb. Der har
altså været et pænt antal, der har prøvet sporten, men som ikke har deltaget fast
i løb. Udfordringen er at fastholde flere af disse deltagere i sporten.
Bil-O:
Mesterskabsløbene i 2017 har igen i år været præget af meget høj kvalitet. Tak til
klubber og løbsledere for en fin o-løbssæson. I DM-løbene (incl. Hold-DM) har der
i 7 løb været 39 mandskaber i gennemsnit (en nedgang på 4 mandskaber i
gennemsnit pr. løb i forhold til sidste år) og i landsdelsmesterskabsløb (SM og
JFM) derudover har der i 3 løb været 24 mandskaber i gennemsnit. Klubberne
har desuden været flittige med at arrangere andre lokale løb. Her har der i alt
været 19 løb med 15 mandskaber i gennemsnit.
Der er fortsat behov for initiativer med hensyn til at øge deltagertallet. Klubberne
har lavet flg. initiativer: På Sjælland er der en turnering – O-sportscup Sjælland.
Desuden er sjællandske klubber gået sammen med svenske klubber omkring en
Øresundsserie med 3 løb i Sverige og 3 løb på Sjælland. I Østjylland er der en
turnering på tværs af 5 klubber. Disse turneringer styrker deltagertallet i løbene,
og vejsportsudvalget opfordrer flere klubber til at gå sammen om turneringer.
Udvalget vil på et dialogmøde til vinter for deltagere løbsledere m.fl. drøfte
initiativer omkring Bil-O-sporten.
NEZ-mesterskabet i bilorientering køres med 2 tællende løb fra hvert land
(Sverige, Finland og Danmark). Det har i år været en meget spændende turnering
med rigtig gode løb i alle 3 lande. I alt 10 danske mandskaber har deltaget i NEZmesterskabet i år. Det lykkedes for Harald Søndergaard og Jan Søndergaard at
vinde guldmedaljer. Desuden fik Morten Jäger og Bent Mikkelsen bronzemedaljer.
I holdturneringen blev Danmark vinderen. Udvalget ønsker tillykke med de fine
resultater
Klassiske pålidelighedsløb (Regularity rally):
FDM DASU Classic er kørt over 6 afdelinger med 1 løb i Jylland, 1 på Fyn og 4 på
Sjælland. I de 6 afdelinger har der været deltagelse af 38 mandskaber i
gennemsnit, hvilket er en tilbagegang på 5 i forhold til sidste år, men på samme

niveau som de foregående år. Derudover har der været afviklet 2 øvrige løb med
24 mandskaber i gennemsnit.
Også i år har FDM været sponsor for FDM DASU Classic-turneringen. Tak til
FDM for sponsoratet, som gør det muligt at afvikle denne, og give gode præmier
til medaljetagerne.
Som optakt til sæsonen blev der afholdt et møde for løbslederne i FDM DASU
Classic-turneringen. På baggrund af aftaler herfra udsendte udvalget en række
anbefalinger for afvikling af løbene. I år er der lavet en ændret beregning, sådan
at en fejlkørsel eller en forsinkelse ikke vil få så afgørende betydning som hidtil.
Udvalget har konstateret, at der er tilfredshed med denne ændring blandt
deltagerne. Endvidere har vi i sæsonen gjort forsøg med at tillade elektronisk
udstyr. Også det har virket tilfredsstillende, og bliver derfor indført permanent i
reglementet fra næste år.
Udvalget har gennem de seneste år arbejdet med at udvikle et elektronisk
tidtagningssystem. I efteråret er der afprøvet et system. Disse afprøvninger har
været særdeles tilfredsstillende, og der er derfor indkøbt udstyr, som kan
anvendes af klubberne i det kommende år.
Økonomiløb:
Der har ikke i år været klubber, der har arrangeret økonomiløb.
Vi må konstatere, at der til økonomiløb efter de hidtil kendte principper ikke er
potentiale til et deltagertal, der kan berettige det store arbejde, der er med at
arrangere økonomiløb.
-------Tak til klubber, løbsledere, dommere og sekretariatet for et godt samarbejde
gennem året.
Ole Skov

