Banesportsudvalget
Brøndby, 18. januar 2018

Referat for banesportsudvalgsmøde 01/2018
6. januar 2018 på Fjeldsted Skovkro
Til stede: Formand: Nicolaj Fuhrmann
Offroad:
Lars Lindgaard, Michael Skaarup Nielsen og Jens-Kim Larsen
Asfalt:
Jonas Waldgren, Tommy Dam Kieffer og Mikkel Mikkelsen
Referent: Bo Skovfoged
Mødetid: 10.00 – 12.00
FÆLLES protokol (NF)
F1
Godkendelse af dagsorden 01/2018
Dagsordenen er godkendt.
F2

Godkendelse af referat fra seneste møde
Referatet er godkendt.

F3

Orientering fra udvalgsformanden
Først velkommen til det første BU-møde og det nye BU, velkommen til de nye i BU.
Der vil ske lidt justeringer i den kommende tid, så vi mere tilpasser os det,
’kunderne’ ønsker.
Der har af naturlige årsager ikke været meget siden sidst. Der har været møde
med Tom Pedersen om DST-klassens fremtid.
Der skal udarbejdes oversigt til Anne på sekretariatet over krav til fornyelse af
licens. Dette skal være så tydeligt, at der ikke skal oprettes sager, men at hun skal
kunne afvise/udstede på stedet.

F4

Orientering fra kursussektionen
Oversigt over officialgrader og nyt tillæg G er gennemgået.
Der bliver generelt lagt mere ud til klubberne, herunder 532+. 533 udgår. Flere af
licensernes løbetid er forlænget. Alt sammen betyder færre udgifter til medlemmer
og klubber, men BU er overbeviste om, at kvaliteten kan bibeholdes.
En række potentielle undervisere har meldt sig på banen, men brikkerne er ikke
faldet helt på plads endnu. BU opfordrer til, at hvis man har lyst og evner til at
undervise, så kan man rette henvendelse til BU.
Der vil som en naturlig følge af DASU-strategierne blive mere fokus på e-learning,
herunder prøver, som også vil kunne tages på nettet og dermed medføre en
besparelse.

F5

Orientering fra teknisk delegerede, asfalt og offroad
I.a.b.

F6

Danish Motorsport Award
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BU deltager vanen tro i DMA.
F7

Budget 2018
Budget er fremlagt, der er blevet bevilget penge til indkøb af værktøj til de teknisk
delegerede, herunder benzinmåler, som også benyttes af RU.
Der bliver lavet lagerliste over værktøj, ligesom servicering etc. bliver sat i system.

F8

Konstituering
Se konstituering af BU i separat dokument

F9

Forretningsorden 2018
Forretningsorden er opdateret til 2018 og ligger tilgængelig for medlemmerne i
Podio.

F10

Dommerfordeling
Der udsendes ønskeliste til dommerne snarest. Det tilstræbes, at alle dommere får
alle funktioner gennem sæsonen og har både offroad- og asfaltstævner.
Indleveringsfrist er senest 21. februar til Nicolaj Fuhrmann.
Dommerseminar bliver igen casebaseret som efterårets seminar. Reglementer
udsendes i god tid inden udgivelse til kommentarer og gennemsyn.

F11

Mødekalender 2018
BU1
6. januar
BU2 (forberedelse til dommerseminar) 21. marts
Dommerseminar forår
25. marts
BU3
6. juni
BU4
22. august
BU5
19. september
BU6
10. november
Dialogmøde/kalendermøde/løbsafvikling 10. november
Dommerseminar efterår
11. november

F12

Fjelsted Skovkro
Skype
Fjelsted Skovkro
Fysisk
Fysisk
Fysisk
Fysisk
Fysisk
Fysisk

Licensudfordringer ved licensfornyelse
B-licens:
Offroad gælder fem år. Asfalt fem år efter raceskole eller sidste løb.
Oplæg fornyelse asfalt: efter fem år ny racerskole.
Oplæg fornyelse offroad: efter fem år bestå skriftlig prøve.

F13

BU-sag 17.123 licens
BU godkender international D-licens, forudsat, at medlemmet består teoretisk bprøve.
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OFFROAD (Protokol MSN)
O1
NEZ
Reglementer og kalender offentliggøres løbende – se her: http://www.fianez.eu/content/fi/1/10092/Calendars.html
O2

Kalender 2018 offroad
Se offroadkalender 2018 på dasu.dk.

O3

Mesterskaber 2018 offroad
Se offroadmesterskaber 2018 på dasu.dk.

O4

Klasse- og arrangementsansvarlige offroad
Crosskart: Michael Skaarup Nielsen
Rallycross: Jens-Kim Larsen
Folkerace: Lars Lindgaard

O5

Åbent hus-arrangement
BU yder igen i år tilskud til åbent hus-arrangement i offroad. Beløbet på 20.000
fordeles ligeligt mellem deltagende klubber.

O6

”Tillægsregler” til offroad
BU Offroad udsender i lighed med tidligere år fælles tillægsregler for DM i
rallycross, crosskart og folkerace.
Dataskemaer udsendes snarest til de arrangerende klubber.

O7

BU-sag 17.112 og BU-sag 17.119 Henvendelser om finaleløbet i DM Folkerace
BU offroad har modtaget to separate henvendelser om protestforløb ved DM-finalen
i folkerace 2017. Begge henvendelser er besvaret i sagen, der blev afgjort ved
amatør- og ordensudvalget.
Det er understreget, at BU-medlemmer, der er indkaldt som vidner i en A&O-sag,
godt kan udtale sig som privatpersoner, eksempelvis som betjente, der indkaldes
som vidner i retssager.

ASFALT (Protokol JW)
A1
NEZ
Kalender udkommer snarest.
A2

Kalender 2018 asfalt
Se løbskalender 2018 for asfalt på dasu.dk.

A3

Mesterskaber 2018 asfalt
Se mesterskaber i asfalt 2018 på dasu.dk.

Næste møde er BU 2, som er forberedelse til dommerseminar. Se punkt F11.
//

