Vejsportsudvalget
19. januar 2018
Referat af Vejsportsudvalgsmøde 01/18
13. januar 2018 Fjelsted Skovkro, kl. 20.00 – 22.00
Til stede:
Ole Skov, Verner Hald, Bernd Thrysøe, Michael Andersen, Ulrik Hejl,
I mødet deltog: Hans Jørgensen (bestyrelsen)
Referat:
Ole Skov

Referat
Vejsportsudvalgsmøde 1/18 afholdt på Fjelsted Skovkro lørdag den 13. januar 2018
1. Godkendelse af referat 04/17
Referatet er godkendt skriftligt af udvalgsmedlemmerne inden udsendelse.
2. Meddelelser fra
2.1. Bestyrelsen
Intet til referat
2.2. Udvalgsformanden - samt ændringer til dagsordenen
Ole Skov omtalte, at sekretariatet har deltaget i møde – sammen med andre DIF-organisationer med Forsvarets Idrætsforening omkring samarbejde. Udvalget er indstillet på at tilbyde aktiviteter i
vejsportens discipliner. Et samarbejde kan forhåbentlig skabe interesse for sporten, men det betyder
også, at klubberne skal hjælpe med at føre arrangementerne ud i livet.
2.3. Øvrige udvalgsmedlemmer
Intet til referat
3. Konstituering
Konstituering, udpegninger og fordeling af ansvarsopgaver:
3.1.
Næstformand:
3.2.
Kalender:
3.3.
FDM-DASU-Classic:
3.4.
Infobreve FDM DASU Classic:
3.5.
Økonomiløb:
3.6.
Reglement O-løb:
3.7.
Pointslistefører:
- O-løb DM:
- O-løb JFM:
- O-løb SM:
- FDM DASU Classic:
3.8.
Dommerkoordinator:
3.9.
PR/Autosport:
3.10. NEZ-group O-løb:
3.11. NEZ-group Økonomiløb:
3.12. NEZ-group Regularity:
3.13. Kursussektionsleder:
3.14. Amatør- og ordensudvalget:
3.15. Disciplinærudvalget:
3.16. Eliteansvarlig:
3.17. Udviklingsansvarlig:
3.18. Hjemmeside:
3.19. Økonomi:

Verner Hald
Verner Hald
Ulrik Hejl
Bernd Thrysøe
Ulrik Hejl
Bernd Thrysøe
Henrik Jørgensen
Bernd Thrysøe
Henrik Jørgensen
Bernd Thrysøe
Bernd Thrysøe
Ole Skov
Jan Søndergaard/Bent Mikkelsen
Ulrik Hejl
Ulrik Hejl
Poul Erik Nielsen
Svend Aage Nielsen/Ken Sørstrup
Kim Pedersen
Ole Skov
Ole Skov
Ole Skov/Verner Hald
Ole Skov
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4. Kommissorium
4.1. Udarbejdelse af kommissorium for vejsportsudvalget 2018.
Udvalget behandlede udkast til kommissorium udarbejdet af bestyrelsen og sekretariatet.
Hans Jørgensen fra bestyrelsen deltog i behandlingen af dette punkt.
Udvalget foretog enkelte korrektioner i forhold til udkastet.
Hans Jørgensen videregiver det tilrettede kommissorium til sekretariat og bestyrelse til endelig
godkendelse.
5. Pålidelighedsløb/Regularity Rally
5.1. Henvendelser mv. siden sidst
5.1.1. Reglement.
Ved en fejl er der ved udgivelsen af reglementet faldet en linie ud. Udvalget har fået
bestyrelsens godkendelse til at udsende rettelsesblad. Dette rettelsesblad findes sammen med
reglementer på hjemmesiden.
5.1.2. Ansøgning om flytning af løb.
Der er kommet henvendelse omkring flytning af et løb i FDM DASU Classic-serien på grund
af sammenfald med Rally.
Udvalget godkendte ikke flytningen, da sæsonen er planlagt, materiale omkring løbsserien er
udarbejdet, og mange deltagere har taget højde for de udmeldte datoer i deres planlægning af
sæsonen.
5.1.3. SMKG har tilsendt udvalget en evaluering af forløbet af tilbuddet om førerprøver i FDM
DASU Classic-finalen 2017.
Udvalget takker for evalueringen, og konstaterer, at evt. brug af dette tilbud fortsat skal væfe
frivillig for deltagerne.
5.2. Løbslederkursus OF425
Der er afholdt kursus for løbsledere i bl.a. P-løb, herunder historiske P-løb (OF425)
Der deltog 13 kursister og derudover deltog Ulrik Hejl og Ole Skov fra udvalget.
Udvalget takker kursussektionen for et veltilrettelagt og velgennemført kursus.
Udvalget udtrykker tilfredshed med, at der nu er en række kvalificerede løbsledere til løbene.
5.3. Klasseinddeling
5.3.1. Generel drøftelse af oprykning/nedrykning
Udvalget drøftede kriterier for oprykning/nedrykning. Udvalget vil senere vurdere behovet for
evt. tilretninger i reglementet vedr. oprykning.
5.3.2. Ansøgning om nedrykning
En klub har søgt nedrykning for et medlem til Touring-klassen. Udvalget bevilgede ikke
nedrykning med begrundelse i, at Touring-klassen primært er for forholdsvise nye deltagere,
der måske efter 3 indledende løb i begynder-klassen møder de første udfordringer i Toringklassen. De skal ikke også have konkurrence fra deltagere, der har kørt flere år i højere klasser.
5.3.3. Gennemgang af klasseinddelingsliste
Udvalget gennemgik klasseinddelingslisten og justerede den i forhold til oprykning og
indplacering af nye deltagere.
5.4. Brev til løbsledere
Udvalget besluttede også i år at udsende et brev til løbsledere i FDM DASU Classic. Brevet
udarbejdes efter de samme principper, som tidligere år, og med tilføjelse af forhold omkring
elektronisk tidtagning. Udvalget bemyndigede Ulrik Hejl og Ole Skov til at udarbejde brevet.
5.5. Elektronisk tidtagning
Afprøvning af udstyret har været positive, og blev også godt modtaget af løbslederne på
løbslederkurset.
Udvalget besluttede, at klubberne i 2018 ikke skal betale leje af udstyret.
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5.6. Hjemmeside: Folder + Turneringsregler
Folder omkring FDM DASU Classic i 2018 er udarbejdet. Den er lagt på hjemmesiden og der er
leveret 1000 eksemplarer til uddeling til interesserede ved forskellige typer af arrangementer.
5.7. Indhold i informations-/dialogmøde
Udvalget har fastlagt indholdet i mødet gennem dialog op til mødet.
6. Bil-o-løb
6.1. Henvendelser mv. siden sidst
6.1.1. Der er kommet henvendelse fra svensk mandskab omkring dansk licens. Er besvaret med
hjælp fra sekretariatet.
6.1.2. En deltager har foreslået genindførelse af PKO i løbene. Udvalget drøftede forslaget, men er
ikke enig, da disse har haft flere uheldige sideeffekter.
6.2. Klasseinddeling
Liste over klasseinddeling for 2018 blev gennemgået og godkendt
6.3. Løbslederbrev 2018
Brev til løbsledere for mesterskabsløb blev godkendt
6.4. Hold DM
6.4.1. Startgebyr for klubhold blev fastsat til uændret 1000 kr. pr. klubhold.
6.4.2. Der skrives til klubben vedr. evt. forslag til kontrolkørere
6.5. Deltagelse i landsdelsmesterskaber
Der er kommet forespørgsel fra en deltager vedr. landsdelsmesterskaber i O-løb: Kan der i O-løb
gælde samme bestemmelse, som rallyudvalget har indført for klubrally.
Udvalget er enig i dette, og beslutter derfor flg.:
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.
Ved Hold-DM sker deltagelse på det klubhold, hvor licensen er udstedt.
6.6. Oversigt mesterskaber og turneringer
Udvalget godkendte oversigt over mesterskaber og løb. Udsendes med næste nyhedsbrev.
6.7. Dommerliste 2018
Dommerlisten er ikke færdig. Der er kommet afbud fra et par dommere. Udvalget bemyndigede
Bernd Thrysøe til at færdiggøre listen.
6.8. Indhold i dialog-/informationsmøde
Udvalget har fastlagt indholdet i mødet gennem dialog op til mødet.
7. Regnskabsoversigt
7.1. Regnskab/forbrug pr. 31. 12. 2017
Regnskabsoversigt pr. 31.12.2017 blev gennemgået. Blev taget til efterretning.
8. Mødekalender 2018
8.1. Næste møde afholdes tirsdag den 22. maj 2017.
9. Eventuelt
Intet til referat

Ole Skov

