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Vedtægter 
Nugældende tekst Forslag til ændring 

 

§12, A 
 

3) Teknik- og sikkerhedsudvalget 

Der skal nedsættes et teknik- og 

sikkerhedsudvalg til varetagelse af alle 

tekniske og sikkerhedsmæssige spørgsmål i 

unionen. Nærmere bestemmelser for 

udvalgets funktion beskrives i reglement 1, 

suppleret med konkrete kommissorier. 
 

 

 

 

 

§12, A 

 

3) Teknik- og sikkerhedsudvalget 

Der skal nedsættes et rådgivende teknik- og 

sikkerhedsudvalg til varetagelse af alle 

tekniske og sikkerhedsmæssige spørgsmål i 

unionen. Nærmere bestemmelser for 

udvalgets funktion beskrives i reglement 1, 

suppleret med konkrete kommissorier. 
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Reglement 1 

Nugældende tekst Forslag til ændring 

11.310 

Det enkelte sportsudvalg udarbejder 

sportsreglement gældende for sit område. 

Et sportsudvalg er høringsberettiget vedrørende 

den sportslige del af en løbspromotoraftale og en 

klassepromotoraftale 

 

 

11.311 

Sportsreglementer skal foreligge til godkendelse 

og offentliggørelse således: 

* Reglement 3 & 4 (rally og orienterings-

/økonomiløb): Godkendelse senest den  

1. november og offentliggøres senest den 15. 

november, for at få gyldighed for  

det efterfølgende år 

* 

Øvrige sportsreglementer: Godkendelse senest 

den 1. februar og offentliggørelse senest den 15. 

februar, for at få gyldighed for det pågældende 

kalenderår. For MRC vinterreglement gælder 

dog henholdsvis den 1. august og den 15. august. 

 

 

11.313 

Sportsreglementer efter pkt. 11.311 

offentliggøres på unionens hjemmeside senest på 

dato for offentliggørelse. Reglementer efter pkt. 

11.312 offentliggøres på unionens hjemmeside 

senest på ikrafttrædelsesdagen, eller når de tilgår 

DASU’s sekretariat. DASU’s klubber afgiver 

bestilling på sportsreglementer (papirtryk). 

De to første eksemplarer af hvert reglement er 

vederlagsfrit. For yderligere eksemplarer  

opkræves gebyr samt porto. Bestilling til 

levering senest 1.  

marts skal være sekretariatet i hænde senest 1. 

november året før. Sportsreglementer efter pkt. 

11.311 tilsendes klubberne således: Reglement 3 

& 4 (rally og orientering- 

/økonomiløb) senest den 1. december. Øvrige 

reglementer  

senest den 1. marts.  

For reglementer efter pkt. 11.312, 14 dage efter 

ikrafttrædelsesdagen / tilgået DASU’s 

sekretariat. 

11.310 

Det enkelte sportsudvalg udarbejder 

sportsreglement og teknisk reglement gældende 

for sit område. 

Et sportsudvalg er høringsberettiget vedrørende 

den sportslige del af en løbspromotoraftale og en 

klassepromotoraftale 

 

11.311 

Sportsreglementer og tekniske reglementer skal 

foreligge til godkendelse og offentliggørelse 

således: 

* Reglement 3 & 4 (rally og orienterings-

/økonomiløb): Godkendelse senest den  

1. november og offentliggøres senest den 15. 

november, for at få gyldighed for  

det efterfølgende år 
* 

Øvrige sportsreglementer: Godkendelse senest 

den 1. februar og offentliggørelse senest den 15. 

februar, for at få gyldighed for det pågældende 

kalenderår. For MRC vinterreglement gælder 

dog henholdsvis den 1. august og den 15. august. 

 

11.313 

Sportsreglementer og Tekniske reglementer efter 

pkt. 11.311 offentliggøres på unionens 

hjemmeside senest på dato for offentliggørelse. 

Reglementer efter pkt. 11.312 offentliggøres på 

unionens hjemmeside senest på 

ikrafttrædelsesdagen, eller når de tilgår DASU’s 

sekretariat. DASU’s klubber afgiver bestilling på 

sportsreglementer (papirtryk). 

De to første eksemplarer af hvert reglement er 

vederlagsfrit. For yderligere eksemplarer  

opkræves gebyr samt porto. Bestilling til 

levering senest 1. marts skal være sekretariatet i 

hænde senest 1. november året før. 

Sportsreglementer og tekniske reglementer efter 

pkt. 11.311 tilsendes klubberne således: 

Reglement 3 & 4 (rally og orientering- 

/økonomiløb) senest den 1. december. Øvrige 

reglementer senest den 1. marts.  

For reglementer efter pkt. 11.312, 14 dage efter 

ikrafttrædelsesdagen / tilgået DASU’s 

sekretariat. 
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11.4 BESTEMMELSE FOR 

TEKNIK- OG 

SIKKERHEDSUDVALGET  

 

11.401 

I henhold til vedtægternes § 12 a stk. 3 

nedsættes et teknik- og sikkerhedsudvalg til 

varetagelse af unionens tekniske og 

sikkerhedsmæssige anliggender. 

 

11.402 

Udvalget består af en formand, som 

beskikkes og afbeskikkes af bestyrelsen, og 

et antal medlemmer, der ligeledes beskikkes 

og afbeskikkes af bestyrelsen. 

Udvalget udpeger af sin midte en 

næstformand, der fungerer i formandens 

fravær. 

  

11.403 

Arbejdsområde: 

Teknik- og sikkerhedsudvalget har den 

øverste kompetence i alle rene tekniske og 

sikkerhedstekniske spørgsmål med ansvar 

overfor bestyrelsen. 

Teknik- og sikkerhedsmæssige anliggender, 

der er relateret til historisk motorsport er 

undtaget, da disse hører under Historisk 

udvalg, jf. 11.6 

 

 

 

11.404 

Udvalget foreskriver fælles bestemmelser 

for personlig sikkerhed og for køretøjernes 

sikkerhedsmæssige indretning. Kompetence 

på det teknisk sikkerhedsmæssige område 

omfatter ikke ordensforskrifter af 

sikkerhedsmæssig karakter. 

Udvalget udarbejder og udsender den 

autoriserede oversættelse af FIA's  

internationale tekniske reglementer, dog 

undtaget Appendix K, og bestemmelser på 

dansk og supplerer disse med udfyldende 

bestemmelser af national karakter. 

 

 

11.4 BESTEMMELSE FOR 

TEKNIK- OG 

SIKKERHEDSUDVALGET  

 

11.401 

I henhold til vedtægternes § 12 a stk. 3 

nedsættes et teknik- og sikkerhedsudvalg til 

varetagelse af unionens tekniske og 

sikkerhedsmæssige anliggender. 

 

11.402 

Udvalget består af en formand, som 

beskikkes og afbeskikkes af bestyrelsen, og 

et antal medlemmer, der ligeledes beskikkes 

og afbeskikkes af bestyrelsen. 

Udvalget udpeger af sin midte en 

næstformand, der fungerer i formandens 

fravær. 

  

11.403 

Arbejdsområde: 

Teknik- og sikkerhedsudvalget besider 

uniones eksperter og er rådgivende overfor 

sportsudvalgene og bestyrelsen. 

De øverste kompetencer i alle rene tekniske 

og sikkerhedsmæssige spørgsmål med 

ansvar overfor bestyrelsen. 

Teknik- og sikkerhedsmæssige anliggender, 

der er relateret til historisk motorsport er 

undtaget, da disse hører under Historisk 

udvalg, jf. 11.6 

 

11.404 

Udvalget foreskriver fælles bestemmelser 

for personlig sikkerhed og for køretøjernes 

sikkerhedsmæssige indretning. Kompetence 

på det teknisk sikkerhedsmæssige område 

omfatter ikke ordensforskrifter af 

sikkerhedsmæssig karakter.  

Udvalget udarbejder og udsender den 

autoriserede oversættelse af FIA's  

internationale tekniske reglementer, dog 

undtaget Appendix K, og bestemmelser på 

dansk og supplerer disse med udfyldende 

bestemmelser af national karakter 
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Efter forslag fra sportsudvalgene redigerer 

og udsender udvalget nye nationale tekniske 

reglementsbestemmelser herunder 

eksisterende tekniske regler for nationale 

klasser. Reglementerne skal, efter 

godkendelse jf. vedtægternes  

§ 12, offentliggøres senest den 15. februar 

for at få gyldighed for det pågældende  

kalenderår . 

 

Reglementer er gældende fra tidspunkter for 

deres offentliggørelse, eller fra en dato 

anført i reglementet. Offentliggørelse kan 

ske via internettet, via unionens  

medlemsblad eller ved udsendelse på en 

sådan måde, at alle sportsudøvere, officials 

og arrangerende klubber har mulighed for at 

kunne bringe sig ajour. Der kan ikke ske 

ændringer af reglementer i udvalgsreferater 

i løbet af året bortset fra ekstraordinære 

tilfælde f.eks. af sikkerhedsmæssige årsager, 

påbud fra offentlige myndigheder og 

internationale forbund eller særlige 

fortolkninger, der ekstraordinært kræv 

er afklaring. Kravet om offentliggørelse jf. 

ovenfor er fortsat gældende.  

Fortolkninger derudover og forhold af 

reglementsmæssig karakter, der tages op af 

Teknik-og sikkerhedsudvalget, er underlagt 

reglerne for prøvelse ved amatør-og 

ordensudvalget .Offentliggjorte 

fortolkninger er gældende, hvis der ikke 

senest 14 dage efter offentliggørelse er 

indgivet appel til Amatør-og 

Ordensudvalget jf. punkt 15.302 
 

.Efter forslag fra sportsudvalgene redigerer 

og udsender udvalget nye nationale  

tekniske reglementsbestemmelser herunder 

eksisterende tekniske regler for nationale 

klasser. Reglementerne skal, efter 

godkendelse jf. vedtægternes  

§ 12, offentliggøres senest den 15. februar 

for at få gyldighed for det pågældende  

kalenderår. 

 

Reglementer er gældende fra tidspunkter for 

deres offentliggørelse, eller fra en dato 

anført i reglementet. Offentliggørelse kan 

ske via internettet, via unionens  

medlemsblad eller ved udsendelse på en 

sådan måde, at alle sportsudøvere, officials 

og arrangerende klubber har mulighed for at 

kunne bringe sig ajour. Der kan ikke ske 

ændringer af reglementer i udvalgsreferater 

i løbet af året bortset fra ekstraordinære 

tilfælde f.eks. af sikkerhedsmæssige årsager, 

påbud fra offentlige myndigheder og 

internationale forbund eller særlige 

fortolkninger, der ekstraordinært kræv 

er afklaring. Kravet om offentliggørelse jf. 

ovenfor er fortsat gældende. 

Fortolkninger derudover og forhold af 

reglementsmæssig karakter, der tages op af 

Teknik-og sikkerhedsudvalget, er underlagt 

reglerne for prøvelse ved amatør-og 

ordensudvalget .Offentliggjorte 

fortolkninger er gældende, hvis der ikke 

senest 14 dage efter offentliggørelse er 

indgivet appel til Amatør-og 

Ordensudvalget jf. punkt 15.302 

 

 


