
                                                                                               
 

Vejsportsudvalget        
 

Brøndby, den 1. juni 2018 
 

Referat fra Vejsportsudvalgsmøde 02/18 

22. maj 2018 Fjelsted Skov Kro, kl. 17.00 – 21.00 

 

Til stede: Ole Skov, Bernd Thrysøe, Michael Andersen, Ulrik Hejl. Jørgen Skjøt,  

Referat: Jens Færgemann 

 

 

1. Ændring i udvalgets sammensætning 

Verner Hald er afgået ved døden. Bestyrelsen har udpeget Jørgen Skjøt til at tiltræde udvalget. 

Udvalget er taknemmeligt for det store arbejde, Verner Hald har gjort for vejsporten gennem 

mange år. 

Udvalget byder Jørgen Skjøt velkommen til udvalget som afløser for Verner Hald. 

 

2. Godkendelse af referat 01/18 

Referatet er godkendt af udvalgsmedlemmer ved skriftlig votering efter udvalgsmødet. 

 

3. Meddelelser fra 

3.1. Bestyrelsen 

3.1.1. Bestyrelsen afholdt informationsmøde i april. I øst deltog Ole Skov og i vest deltog 

 Bernd Thrysøe. Dagsorden for møderne: 

 

- Ændring af regnskabsåret 

Indkaldt til ekstraordinært rep.møde, hvor ændringen forventes vedtaget. 

 

- Strategispor – vision og digitaliseringsplan 

Enklere regler. Digitalisering 

 

- Sportsreglementer – procedure for ændringer og offentliggørelse 

Alle sportsreglementer skal fremover udgives midt i november. Til høring i 

klubberne. Dialogmøder i september – høring i oktober. 

 

- Takt og tone i DASU 

Tal - og skriv - ordentligt til hinanden. Både i den virkelige verden og på nettet. 

 

- Input fra klubberne 

 

 

3.1.2. Bestyrelsen afholder møde med sportsudvalgsformændene den 13. juni. Bestyrelsen 

ønsker på mødet en dialog om DASU’s strategi, udvalgenes kommissorier og 

fremtidens reglementer. 

Ole Skov er blevet bedt om at holde et oplæg om udvalgets arbejde med kommissoriet. 

Se også punkt 5. 

 

4. Fordeling af ansvarsområder 



 

 

 

 

Side2/5 Vejsportsprotokol 2/18 

 

4.1. Som følge af ændring i udvalgssammensætningen gennemgås listen over ansvarsområder 

for justeringer. 

Ansvarsområderne er fremover fordelt således: 

 

Næstformand:    Bernd Thrysøe 

Kalender:   Jørgen Skjøt 

FDM DASU Classic:  Ulrik Hejl 

Infobreve FDM DASU Classic:  Bernd Thrysøe 

Økonomiløb:   Ulrik Hejl 

Reglement O-løb:    Bernd Thrysøe 

Reglement R-løb:   Jørgen Skjøt 

Pointlistefører:  

- O-løb DM:  Henrik Jørgensen 

- O-løb JFM:  Bernd Thrysøe 

- O-løb SM:  Henrik Jørgensen 

- FDM DASU Classic:  Bernd Thrysøe 

Dommerkoordinator:   Bernd Thrysøe 

PR/Autosport:    Ole Skov 

NEZ-group O-løb:   Jan Søndergaard/Bent Mikkelsen 

NEZ-group Økonomiløb:  Ulrik Hejl 

NEZ-group Regularity:  Jørgen Skjøt 

Kursussektionsleder:  Poul Erik Nielsen  

Amatør- og ordensudvalget:  Svend Aage Nielsen/Ken Sørstrup 

Disciplinærudvalget:  Kim Pedersen 

Eliteansvarlig:   Ole Skov 

Udviklingsansvarlig:  Ole Skov 

Hjemmeside:    Ole Skov/Jørgen Skjøt 

Økonomi:    Ole Skov 

5. Kommissorium for vejsportsudvalget 

5.1. Udvalget gennemgår kommissoriet for iværksættelse af aktiviteter mv. 

 

Årshjul mangler at blive udarbejdet. 

 

Udvalget bemærker, at tallet for vejsportslicenser er ikke retvisende, da grundlicenserne for 

vejsport er uden kategori. 

 

Ved Copenhagen Historic Grand Prix bliver der gjort reklame for DASU Classic med 

uddeling af foldere. I det hele taget bliver der gjort meget reklame ved løbene. 

 

Udvalget undersøger, om der er indgået aftaler om fremtiden for FDM DASU Classic, og 

om der i den forbindelse skal gøres specifikke ting? 

 

Militære områder og samarbejde med den militære idrætsforening. Udvalget er i tvivl om, 

hvilke områder der kan anvendes og til hvilke formål? Udvalget savner også en 

kontaktperson i denne forbindelse. 

  

Udvalget forsøger at få de kvindelige deltagere fra vejsporten omtalt i Autosport, for på den 

måde at få vækket appetitten for vejsport hos de kvinder, der allerede er i sporten. Artiklen 

kan så efterfølgende bruges til PR over for de kvinder, som endnu ikke er i sporten. 
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Holder sværhedsgraden i FDM DASU Classic nogle væk fra sporten? Omvendt er 

sværhedsgraden måske også med til at fastholde mange. 

 

Elektronisk tidtagning er indført i FDM DASU Classic. Løbet i Slagelse er et godt 

eksempel på, at der sker nye ting, og at tingene nogle gange bliver gjort på nye måder. Der 

var også nye hold ude at køre. 

 

Fastholdelse: Turneringerne med hverdagsløb er med til at fastholde deltagere i sporten. Et 

tilstrækkeligt antal løb gør sporten mere tilgængelig, for der er et løb, når du har tid. 

Vejsporten er bedre til at fastholde end til at rekruttere. 

 

I nogle klubber er de formidable til at få nye til at køre, men de er måske ikke lige så gode 

til at fastholde. Samtidig kunne erfarne kørere være bedre til at tage kontakt til de nye. 

Hvad kan udvalget gøre for at gøre dette bedre? Skal vi skubbe til klubberne? Skal vi have 

et mentorkorps af garvede kørere, der kan tage sig af nye kørere i såvel bilorientering som 

FDM DASU Classic? 

  

6. Ændringer i anmeldelsesblanketter, deltagerlister, resultatlister mv. 

6.1. Anmeldelsesblanket vedr. kørekort. 

DASU’s sekretariat har gjort opmærksom på følgende: 

I forbindelse med sidste års repræsentantskabsmøde blev DASU’s regler vedr. frakendelse 

af retten til at føre motorkøretøj, som bekendt, ændret. 

I bedes derfor venligst gøre jeres arrangører/klubber opmærksom på nedenstående ændring 

og sørge for, at anmeldelsesblanketten til jeres arrangementer overholder nedenstående 

punkt i reglement 1. 

Reglement 1, 12.209 

”For at kunne deltage i et arrangement under DASU, må udøveren – uanset nationalitet 

eller sportsligt tilhørsforhold - ikke endeligt være frakendt retten til at føre motorkøretøj.  

Reglen gælder kun i frakendelsesperioden.  

Forinden start i et arrangement skal løbsarrangøren sikre sig deltagerens bekræftelse på 

dette igennem tro og love erklæring på anmeldelsesblanketten.  

Tro og loveerklæringen anvendes alene for en konkurrencedeltager, der er fører af et 

konkurrencekøretøj.  

Bestemmelsen gælder ikke for internationale løb, der optaget på FIA/CIK’s internationale 

kalender.” 

 

Udvalget mener, at det er mest praktisk, at det fremgår af anmeldelsesblanketten. Udvalget 

vil bede administratoren af Knagen sørge for, at dette kommer til at fremgå. 

 

6.2. Persondataloven. Deltagerlister, resultatlister, klasseinddelingslister mv. 

I henhold til persondataloven er der større krav om beskyttelse af personlige oplysninger. 

For vejsporten kan det evt. få betydning for deltagerlister, resultatlister, 

klasseinddelingslister og evt. andet. Kan vi undvære ID-numre på disse lister? Kan vi 

fortsat have klubtilhørsforhold på listerne? Skal evt. ændringer ske nu, eller skal vi vente til 

ændring i reglementerne? 

 

Udvalget beslutter, at klubtilhørsforholdet skal vi bruge i forbindelse med 

klubholdsturneringerne. ID-nummeret fjerner vi som krav i det næstfølgende reglement, og 

så beder udvalget Knagen fjerne ID-nummeret fra offentliggjorte lister. 
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7. Pålidelighedsløb/Regularity Rally 

7.1. Henvendelser siden sidst 

- Reklameindslag i forbindelse med Rallye Monte-Carlo Historique 

Produktionen var meget tidskrævende, men der kom et godt resultat ud af det. 

 

- Rettelsesblad til reglementet 

Der er udgivet rettelsesblad til reglement 4.4 for historisk regularity rally. 

 

7.2. Evaluering af forløbet af de første afdelinger 

Der er indtil nu kørt 2 afdelinger af FDM DASU. Hvordan er det gået? 

 

DHMC afviklede 1. afdeling, der samtidig var et NEZ løb. Anden afdeling var lagt i 

hænderne på SAS. Den samlede vurdering af løbene er positiv, og udvalget godkendte 

løbene som tællende til FDM DASU Classic. Udvalget beder de kommende arrangører om 

at huske at sende information om løbene til Bernd Thrysøe både før og efter løbene!!! 

 

7.3. Evaluering af elektronisk tidtagning 

Hvordan fungerer det nye tidtagningsudstyr? 

Udstyret er en stor lettelse, når resultatet skal beregnes, men det er uhyre vigtigt, at det 

bliver håndteret rigtigt. Der har været tekniske ting, der lige skulle læres, men nu er det ved 

at være på plads. 

Dansk Rally Club sendte to personer til Slagelse for at lære systemet at kende, og udvalget 

opfordrer SAK til at sende et par personer til Dansk Rally Clubs løb for at lære systemet at 

kende. 

Udvalgets holdning er fortsat, at vi bruger 2018 til at gøre os nogle erfaringer, og så ender 

de erfaringer i 2019-reglementet. 

Udvalget undersøger, hvilke muligheder der er for at få lavet holdere til trackerne. Udvalget 

overvejer at anskaffe et passende antal, som klubberne kan låne.  

 

7.4. Plan for reglementsændringer 

Der er i øjeblikket ingen planer om reglementsændringer, udover hvad indførelsen af det 

elektroniske tidtagningsudstyr måtte medføre af ændringer. 

 

7.5. Andet 

På given foranledning drøftede udvalget fortolkningen af reglementets bestemmelser om 

hastighedskontroller. For tidlig ankomst til en hastighedskontrol straffes, når man 

overskrider den angivne maksimale hastighed, og blot er et sekund for tidlig på den. 

Det er tilladt for løbslederne at planlægge hastighedskontrol imellem to sekundetaper. 

8. Bil-o-løb 

8.1. Henvendelser siden sidst 

 

 Udvalget har modtaget et forslag til, hvordan man kan sikre et bedre ’protestklima’. 

Dette skal blandt andet sikres ved, at dem der ønsker at protestere skal opholde sig i et 

særligt lokale, hvor de kan spørge løbsledelsen til råds, få afklaret spørgsmål omkring ruten 

og ad den vej afgøre, om en protest er relevant. 

 

Udvalget diskuterede forslaget og bemærker indledningsvist, at dette forslag først kan blive 

en realitet fra 2019, da mesterskabssæsonen skal køres færdig efter ensartede regler. 
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Idéen er god, men den er svær at gennemføre i praksis. Måske er det for meget at sætte i 

værk for nogle få deltagere, der ønsker at protestere. 

Problemet kan måske løses ved at sætte protesttiden ned til 30 minutter. Denne løsning 

overvejer udvalget at indføre fra og med 2019. 

 

Udvalget har fra MBO modtaget ansøgning om nedrykning til B-klassen for Tage Hansen. 

Udvalget godkendte ansøgningen. 

 

8.2. Evaluering af forløbet af de første mesterskabsløb 

Der er indtil nu kørt 3 DM-løb, samt et landsdelsmesterskabsløb. Hvordan er det gået? 

Se punkt 8.5. 

 

8.3. Plan for reglementsændringer 

Er der behov for ændringer? Og skal der være informationsmøde indtil beslutning tages. 

Udvalget overvejer indtil videre flg. områder: 

- Protesttid og resultatlister. Se ovenfor. 

- Indplacering i klasserne. Skal den kun afhænge af observatøren? 

 

8.4. Hold DM – kontrolkørere 

Fra BOAS er der stillet forslag om Jørgen Skjøt og Carsten Bo Laursen som kontrolkørere. 

Dette godkender udvalget. 

 

8.5. Dommerrapporter fra mesterskabsløb 

Der er indkommet dommerrapporter fra følgende løb: 

- 18. marts  VAS SM 1 

- 24. marts TMS DM 1 / JFM 1 

- 20. april   AAS NEZ 1 / DM 2 / JFM 2 

- 21. april   AAS NEZ 2 / DM 3 / JFM 3 

 

Rapporterne giver ikke anledning til bemærkninger, og udvalget godkender løbene som 

tællende. 

9. Kalender 2019 

9.1. Vejledende kalender 

Udkast til vejledende kalender blev drøftet på mødet. 

 

10. Budget/regnskab 

10.1. Gennemgang af regnskabsoversigt 

Regnskabet følger budgettet. 

 

11. Næste møde 

Mandag den 1. oktober 


