
 

 
 

Brøndby, den 12. juli 2018 
Protokol af MRC-udvalgsmøde 2 -2018 
Afholdt onsdag den 4. juli 2018 på Hørning Brandstation. 

 

Deltagere: Steen Jeffers, Søren Jeppesen, Christian Poulsen. 

Afbud:  Kim Petersen 

Referent: Christian Poulsen  

 

 

Agenda: 
1. Formands ord. 

- Formanden kunne berette om et konstruktivt møde med hovedbestyrelsen om blandt 

andet kommissorium.  

 

2. Godkendelse af referat. 

- Mødereferat fra 1.feb. 2018 er godkendt. 

 

3. Økonomi. 

- Budget 2018 ingen bemærkninger. 

- Der arbejdes med 2019 budgettet. 

 

4. Kommissorium for MRC-udvalget. 

- Kommissorium blev gennemgået, på mange punkter ser det fornuftigt ud, og vi bevæger 

os i den rigtige retning. Der er dog også punkter, som forsat skal have ekstra 

opmærksomhed.  

 

5. Løbskalenderen. 

- Som en konsekvens af meget lave deltagerantal ved de fleste indendørs Onroadløb og 

en generel svag tilbagemelding fra klubberne i forhold til at afholde løb, vil vi i det tidlige 

forår 2019 forsøge at køre DM i Onroad på tæpper som et løb over en weekend, 

suppleret med en DASU Vinter - Cup over flere afdelinger. 

- I lighed med indendørs Onroad, har det været svært at opnå et tilfredsstillende 

deltagerantal til udendørs onroad løbene og vi vil derfor som konsekvens af dette, 

forsøge i 2019 at køre et DM-løb i 1/10 EL. og et DM-løb i Brændstof + GTE8. Begge løb 

vil blive suppleret af en DASU Cup over flere afdelinger. 

 

- 1/8 Offroad forsætter uden ændringer medmindre dialogmøde med kørerne, siger noget 

andet.  

 

- Fra 2019 vil pladserne til internationale mesterskaber kræve deltagelse i DASU 

Mesterskabet (DM) i den klasse man søger plads. Såfremt der er flere ansøgere end 

tildelte pladser, tildeles pladserne efter placering i DM. 



 

 

 

 

 
 Side 2/2 MRC-referat 02/2018  
 

 

6. Dommer/stævneleder og uddannelse. 

- Der arbejdes på et dommer og løbsleder seminar sidst i september 2018. 

 

- Der arbejdes videre med at få uddannet nogle bruger af MYRCM, vi har en underviser i 

kikkerten. 

 
- Forslag til ændringer til reglement 2019 skal indsendes senest 1/9-18. 

Forslagene sendes til ana@dasu.dk, i emnefeltet skrives ”Att.: MRC-udvalget”. 

 
7. 1/10 EL. 

- Vi udbyder en Sjællands cup i vintersæson 18/19. 

 

- 1/10 Offroad reglementet tages ud af reglementer da klassen ikke køre i DASU regi.  

 

Skulle situationen ændre sig, vil reglementet blive lagt ind igen. 

 

8. 1/8 Offroad. 

- Sæsonen er kommet godt i gang, med fin deltagelse i de to afholdte DM afdelinger. 

 

9. 1/5 Offroad. 

- Tages i lighed med 1/10 offroad ud af reglementet fra 2019 da klassen ikke kører i DASU 

regi. Skulle situationen ændre sig, vil reglementet blive lagt ind igen. 

 

10. Brændstofklasserne Onroad. 

- Deltager antallet har været tyndt i DM-afdelingerne i foråret, ud over jubilæumsløbet i 

Hillerød som havde et rigtig fornuftigt deltagerantal. Som konsekvens af det prøves der 

med nye tiltag til sæson 2019. 

Sidste nyt om GTE8 klassen.  
- Der er taget godt imod klassen ude i klubberne, og ved flere løb har den allerede vist sig 

at være en af de største klasser på dagen. Vi arbejder på et fast reglement til 2019. 

 

11. EFRA. 

- Hvis man vil ud og køre EFRA løb 2019 så skal man huske at søge om pladser inden 

1.oktober. 

 

- To MRC-repræsentant deltager ved AGM.  

 

 

12. Eventuelt 

- Danish Masters 5-6.maj på Jyllands Ringen var en succes, der var et godt 

sammenarbejde med Jyllands Ringen i forbindelse med arrangementet. Området viste 

sig at være rigtig godt til eventuelle fremtidige arrangementer.  

 

- Næste møde 6.sep. 
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