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1. Sikkerhed 

Rallysportens cirkulære kap. 22 rettes, så der står, at sikkerhedschefen SKAL køre 
sikkerhedsvognen på løbsdagen. 

Det skal tilføjes reglement 2 tillæg 10, hvilket udstyr der er godkendt til klubrally og 
rally. 
Udvalget ønsker, at Snell SA2000 for forlænget gyldigheden 5 år i Danmark. 
British Standard udgår, men må benyttes i klubrally. 

2. Uddannelse 
Official-/medhjælperuddannelse samt kurser generelt. 
Der skal udpeges en fra udvalget, der får kurser som ansvarsområde. 
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Allan Dumstrei påtager sig opgaven. 
RU har fået tilsendt et oplæg til basisuddannelse for officials fra Morten Quist fra 
HAMK. 
Udvalget takker for oplægget og beder Morten Quist arbejde videre med oplægget. 
Udvalget har også med interesse noteret sig, at John Larsen fra NFMS har lavet og 
afholdt et kursus, der også beskæftiger sig med officials og den grundlæggende 
viden, som disse bør besidde, for sikkert at kunne udføre det hverv, de er sat til. 
RU har med stor tak modtaget materialet fra dette kursus. 
Planen er, at ’basisuddannelse for officials’ er klar til at blive afviklet i klubberne 
hurtigst muligt. 

3. R2-licensen udgår 
Som nævnt i et tidligere referat slettes R2-licensen. 
Det betyder, at der er en del kørere, der får brug for et rallykursus, så de i 2018 kan 
løse R1-licens i stedet for den R2-licens, de løste i 2017. 
DASU’s sekretariat tager kontakt til løbslederne for at høre, hvem dem har lyst til at 
afholde disse kurser, og så koordineres indsatsen, så der bliver et godt og 
geografisk varieret udbud af kurser i begyndelsen af 2018. 

4. Evaluering Djurs Rally 
Klubrally kun med gennemgående B-prøver 
Løbet var et rigtigt fint arrangement og et godt tiltag. 
Udvalget er dog enigt om, at hastigheden skal ned, så den afspejler klubrally. 
Der skal findes en løsning vedr. hastigheden. Dette gælder dog generelt for 
klubrally. 
Udvalget tager en snak med de arrangerende kræfter bag løbet og afstemmer de 
ting, der nu måtte være? 

5. Dommerafregning 
RU beslutter, at dommere ved rallyløb fremover modtager omkostningsgodtgørelse 
på kr. 200,- pr- løb oven i kørselsgodtgørelsen. 
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6. Pointsystem Dansk Super Rally og historisk rally 
Generelt bibeholdes pointsystemet. 
Klassepoint som i WRC: 25 - 18 - 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2 - 1. 
Point power stage: 5 - 4 - 3 - 2 - 1. 
Reglen med halve point ved 3 biler eller derunder i klassen slettes. 

I de historiske rallymesterskaber køres der i 2018 efter det nye pointsystem i 
klasserne (se ovenfor) og RU søger bestyrelsen om at får udskrevet et mesterskab i 
hver af fire historiske kubikklasser. Som i 2017 kører de historiske biler også med i 
kampen om Dansk Super Rally. 

7. Teknik 
RU har modtaget en henvendelse om åbning af en klasse fra 2000 ccm og op i 
gruppe DK 
Udvalget er enigt om, at i 2018 forbliver ccm-inddelingen som i 2017. 

En kører har spurgt RU, hvor en tohjulstrukket N4-bil skal placeres? Den har hidtil 
været uhensigtsmæssigt placeret blandt firehjulstrukne biler. 
N4 2WD flyttes til fremover at køre i klasse 5. 

KRB Super. Hvor skal de placeres? 
Løbslederne har i løbet af 2017 haft lidt problemer med at finde ud af, hvor bilerne i 
’KRB Super’ skulle placeres. 
Disse biler placeres i klasserne 3, 4 og 5. 

Gruppe SRB lukkes for tilgang i 2018. 

Gruppe FS-biler håndteres fremover af historisk udvalg. 

 

8. Regionale mesterskaber klubrally 
Ændring fra og med 2018: Point til JFM og SM kræver et tilsvarende medlemskab - 
ikke licens - i en JFM- eller SM-klub. 
Et almindeligt medlemskab er tilstrækkeligt for at score point. 
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RU søger bestyrelsen om lov til i 2018 at udskrive et danmarksmesterskab i 
klubrally for hold. 
Mesterskabet er åbent for alle, og ikke som det individuelle DM i klubrally 'kun' for 
dem, der har deltaget i to afdelinger af SM eller JFM. 

9. Dommer-/løbslederseminar 2018 
Det årlige dommer-/løbslederseminar laves om til info-/dialogmøde for dommere og 
løbsledere og holdes en aften sidst i januar måned. 
Der bliver inden længe sendt invitationer til dommere og løbsledere.  


