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Kandidatliste 
 

I det følgende kan du se en oversigt over de opstillede kandidater til DASU’s 
repræsentantskabsmøde. 
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Bestyrelsen 
 

 

KARSTEN MEYLAND LEMCHE, GENOPSTILLER TIL DASU’S BESTYRELSE 

Klub: ASKH 

Alder: 44 år 

Hvordan vil du gøre det nemmere at afvikle og dyrke sporten? 
Udover gennemgang af reglementerne, hvor der skal luges ud så ting kun står en gang, 
og rækkefølgen gøres mere overskuelig, så er den store udfordring DASUs digitale 
platforme. Vi skal udvikle både medlems- og klubportal til DASUs nye hjemmeside. 
Målet er, at man nemmere skal kunne forny sit medlemskab i ens motorklub og lettere 
og hurtigere kunne bestille licens end man kan i dag.  

Hvilke nye tiltag mener du, der er nødvendige for at udvikle sporten og tiltrække flere 
medlemmer til DASU? 
Det er vigtigt med en god omgangstone, og vi må ikke lade hadske kommentarer styre 
dagsordenen. Konkurrenceelementet er vigtigt, men hvis det ikke er rart at være til 
motorløb som deltager, official eller tilskuer, så bliver det svært at trække nye 
medlemmer til. Vi har netop i DASUs bestyrelse startet et udvalg med fokus på, at gøre 
sporten mere attraktiv for kvinder. Det projekt skal også følges til mål.   

Hvilke tiltag mener du, der er nødvendige for at fastholde eksisterende medlemmer og 
klubber i DASU? 
Vi skal gøre det lettere for klubberne at fastholde deres medlemmer, det kan 
eksempelvis ske ved en automatisering af medlemskabet, så det er nemmere at 
opkræve kontingent fra medlemmerne. Vi skal også gøre medlemskabet mere attraktivt 
ved at investere i Autosport, podcast om motorsport og tilstedeværelse på de sociale 
medier.  

Hvis du har yderligere ideer og visioner for motorsporten i Danmark, må du meget 
gerne beskrive dem her: 
I de senere år har jeg arbejdet for at tage feedback fra dialogmøderne med ind i 
bestyrelseslokalet og implementeret det i DASUs strategiarbejde i forhold til DIF. Det 
har været en proces, hvor blandt andet antallet af medlemskategorier er faldet drastisk, 
samtidig med, at vi reelt har fået lidt flere medlemmer i klubberne. Sidste år ensrettede 
vi priserne på licenser, for at gøre det nemmere at huske priser for de frivillige i 
klubberne og generelt gøre sporten mere gennemskuelig. Næste skridt er flere digitale 
løsninger, der skal gøre arbejdet nemmere for de frivillige og sporten mere tilgængelig 
for de aktive. Det vil være mit fokus område i bestyrelsen.  
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HANS JØRGENSEN, GENOPSTILLER TIL DASU’S BESTYRELSE 

Klub: DRC 

Alder: 66 år 

Jeg hedder Hans Jørgensen og er medlem af DASU bestyrelse og ønsker at fortsætte 
med bestyrelsesarbejdet i yderligere en periode. Jeg har i den forgangne periode 
arbejdet med Rally- og Vejsportsudvalgene og været en del af Udviklingsudvalget. 
Arbejdet har budt på en række spændende opgaver, som jeg gerne vil fortsætte. 
Nedenfor har jeg svaret på de tre visionsspørgsmål. 

Hvordan vil du gøre det nemmere at afvikle og dyrke sporten? 
Jeg vil i mit bestyrelsesarbejde stille krav til DASU sportsudvalg omkring klare enkle og 
forståelige regler (reglementer) for sporten. Herudover vil jeg søge at forenkle samtlige 
administrative procedurer. 

Hvilke nye tiltag mener du, der er nødvendige for at udvikle sporten og tiltrække flere 
medlemmer til DASU? 
Rekruttering af medlemmer inden for DASU’s traditionelle sportsgrene er allerede i dag i 
en god gænge, jeg vil kigge på alle de nye motorsportsgrene, som vi i dag ikke rummer 
i DASU.  

Hvilke tiltag mener du, der er nødvendige for at fastholde eksisterende medlemmer og 
klubber i DASU? 
Jeg vil styrke samarbejdet med DASU klubber og i samarbejde med dem, søge at 
udvikle nye projekter der fremmer udviklingen af motorsport i Danmark, samt dansk 
deltagelse i internationale motorsportsarrangementer og serier.  

Fastholdelse af eksisterende medlemmer af DASU klubber, er en udfordring når det 
enkelte medlem ikke længere er aktive, her skal vi sammen finde og uddele de 
spændende opgaver og udfordringer vi kan tilbyde. Det kan være official og dommer 
opgaver og  det spændende arbejde som løbsleder. 

Hvis du har yderligere ideer og visioner for motorsporten i Danmark, må du meget 
gerne beskrive dem her: 

Mit bidrag til visionen skal være at vore medlemmer ikke dyrker motorsport til trods for 
DASU. 
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Rallyudvalget 
 

KENNETH SVENDSEN, OPSTILLER TIL RALLYUDVALGET 

Klub: KOM 

Alder: 36 år 

Jeg er 36 år og bor i Silkeborg hvor jeg har 3 børn med min samlever. Til daglig 
arbejder jeg hos SiemensGamesa som Teknisk projektleder med komponent/design 
team ansvar med folk fra hele verden. Jeg er medlem hos 089/KOM ( Kjellerup 
Motorklub ) hvor jeg har været løbsleder siden 2006. Jeg har været Løbsleder på 7 DM 
rally ( hvoraf 2 har være INT. Rally Denmark ( godkendt på FIA kalenderen ) 4 
minirally, en masse klubrally og er på 9. år medlem af løbsledelsen ved Tvilum 
Rallyshow. Ud over disse arrangementer har jeg også kørt en del licenskursus-
arrangementer igennem. 

Hvordan vil du gøre det nemmere at afvikle og dyrke sporten: 
Samle reglementerne så man i rallysektionen har så få reglementer som muligt. Jeg vil 
mene at, vi i rallysektionen skulle overveje at gøre mere brug af FIA ́s reglementer i 
stedet for at vi hvert år skal opfinde det hele igen – det er unødigt arbejde for alle. Jeg 
vil undersøge om klubrally er stedet at, starte i rallysporten eller om man skal starte 
med sprint. Det kan være at, arrangementer som Torsdags Rally skal være det nye 
klubrally (stedet hvor man lugter til sporten, men ikke er kommet i gang med at købe 
dyre licenser og biler –man skal bare komme som man er). Vi skal gøre mere brug af it-
systemer (vi skal arbejde på at fjerne print af papir i forbindelse med arrangementerne, 
alt burde kunne køre online). Scorekortet for at komme i gang med rallysporten skal 
fjernes – det skaber unødvendig arbejde ude i klubberne.  

Hvilke nye tiltag mener du, der er nødvendige for at udvikle sporten og tiltrække flere 
medlemmer til DASU? 
Sportsudvalgene og bestyrelsen skal være på forkant med det omlæggende samfund – 
man skal ikke lede længe for at finde snakken om elbiler. I DASU skal vi allerede fra 
2019 begynde at kigge på et teknisk reglement for elbiler. Dette gælder både for bane 
og rally. Det samme gælder for hybridteknogien. I DASU skal vi ikke være bange for 
den udvikling der sker i samfundet. Det er alt andet lige nemmere at vinde hvis man går 
offensivt ud frem for at skulle forsvare sig hele tiden. Så skal DASU have mindst et 
internationalt arrangement i de større sportsområder, der kan være med til at vise 
DASU frem. DASU skal arbejde på at få placeret folk i FIA ́s sportsudvalg.  

Hvilke tiltag mener du, der er nødvendige for at fastholde eksisterende medlemmer og 
klubber i DASU? 
Vi skal kigge på uddannelsessystemet. Skal man være uddannet løbsleder for at lave løb 
og kende alle detaljer i reglementerne ? Ikke nødvendigvis. En løbsleder er en 
projektleder, der skal sikre, at projektet bliver gennemført. Der skal nok være nogen i 
organisationen, som kender reglementerne. 
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Derudover skal DASU ́s sekretariatet være en serviceorganisation over mod klubber og 
løbsleder/projektleder. Flere opgaver skal lægges på de ansatte. Sportsudvalg og 
bestyrelsen skal sammen kigge den nuværende organisation igennem, så man kan få 
det maksimale ud af sekretariatet. Et sportsudvalg skal ikke ændre reglement eller 
andre dokumenter i tide og utide i løbet af en sæson (deltager, løbsleder skal vide hvad 
man har at gøre med fra start til slut). Dette kan spare en masse bøvl og A&O-sager. De 
overstående punkter/ideer kan være med til at holde lederne i DASU’s organisation. 
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ALAN BRØNDUM, GENOPSTILLER TIL RALLYUDVALGET 

Klub: RAS 

Alder: 54 år 

Jeg er 54 år gammel og har været medlem af DASU i 36 år, startede med at køre O-løb og 
P-løb i 5 år. Startede derefter med rally, manøvre/specialprøver i 5 år efterfulgt af rallysprint 
og rally i 15 år. Jeg holdt pause som aktiv indtil 2016, men er startet igen på hobbyplan. 

Da jeg stoppede som aktiv i 1997 blev jeg teknisk kontrolchef og er det stadig. Jeg har i over 
20 år været teknisk kontrol ved alle former for rally og baneløb. Siden 1998 har jeg været 
med til at fortolke/skrive samt undervise i tekniske reglementer, jeg var i en årrække 
kursusansvarlig i TMU. 

Jeg har i 2 år været medlem af rallyudvalget, hvor jeg er teknisk ansvarlig, har ansvaret for 
de tekniske reglementer, homologeringer, rallysyn, kursus/undervisning af teknikere og alle 
tekniske spørgsmål  

Jeg er på valg og ønsker at fortsætte, da jeg syntes vi er kommet langt med at få vendt den 
nedgang vi havde i dansk rallysport, vi har fået større deltagerantal i alle discipliner igen, 
men der er plads til mange flere. Det, der er blevet ændret i de seneste 2 år med forenkling 
af reglementer, licenser, nye nationale homologeringer samt ændret løbsafvikling af DM-rally 
har gjort, at vi har fået flere deltagere. Vi er ikke helt i mål endnu, og jeg vil gerne arbejde for 
og stadig være en del at få det gjort endnu bedre især med at gøre det nemmere for nye og 
unge medlemmer at deltage i rallysporten  

Hvordan vil du gøre det nemmere at afvikle og dyrke sporten? 
Rallyudvalget vil gøre det nemmere at starte i sporten, der vil fra 2019 blive indført en 
klasse i klubrally. Ny klasse 1: Kom som du er. Her kan man deltage mod andre nye i 
sporten i 2 år (derefter overgår man til de øvede klasser) der kræves kun: 

1 bil = alm. synet af færdselsstyrelsen  

Udstyr: styrthjelme, 1-dagslicens eller begynderlicens 

Ingen vognbog, homologering, pulverslukker, osv. 

Vi arbejder på at forenkle reglementer samt at gøre det nemmere at finde det man har 
brug for på DASU’s hjemmeside vi vil lave det sådan, at man kun skal klikke et sted for 
at finde alt om for eksempel klubrally, Rallysyn, homologeringer, DM-rally osv. 

Vi lavede til 2018 en forenkling i de sportslige reglementer for afvikling (det har 
fungeret ok) RU er i øjeblikket ved at justere det yderligere, så vi får en fair og sikker 
afvikling.  

 
Hvilke nye tiltag mener du, der er nødvendige for at udvikle sporten og tiltrække flere 
medlemmer til DASU? 
Vi skal blive mere synlige især på de sociale medier (det er her de unge mennesker 
søger oplysninger). 
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Vi skal blive bedre til at informere om vores sport, det skal være nemmere at blive 
medlem og starte op i sporten, vi skal måske prøve nogle ”nye” discipliner der gør det 
nemmere at komme i gang uden det koster en masse tid og penge. Vi skal ude i 
klubberne blive bedre til at hjælpe/ fastholde nye medlemmer, sørge for at der bliver 
taget hånd om den så de får den hjælp de har brug for, der er nogle klubber der har 
den opfattelse, at det må DASU sørge for, men det kan DASU ikke, da det er klubberne 
der har den første kontakt til de nye medlemmer.  

Vi skal forenkle vores reglementer, da det er meget svært for nye i sporten at læse og 
forstå dem.  

Hvilke tiltag mener du, der er nødvendige for at fastholde eksisterende medlemmer og 
klubber i DASU? 
Jeg vil som rallyudvalgsmedlem arbejde for en bedre uddannelse af officials, gøre det 
nemmere at blive official bl.a. ved e-learning registrering af de officials vi har samt 
sørge for der er backup fra DASU’s side. 

Arbejde for at der skal være hjælp til de mindre klubber, forsøge at få et bedre 
samarbejde klubberne imellem. Så man kan trække på hinanden og hjælpe på tværs af 
klubber. Vi skal også have set på om det kan gøres billigere at være frivillig (et billigere 
kontingent, hvis man er official).  

Hvis du har yderligere ideer og visioner for motorsporten i Danmark, må du meget 
gerne beskrive dem her: 
Mine ideer og visioner for motorsporten er vi skal blive bedre til at omstille os til hvad 
der sker i samfundet og være hurtigere til at få dem uden for sporten til at blive 
interesseret (lige nu har vi en masse der er int. i Formel 1) det kunne være fint at få 
dem i sporten på dem ene eller anden måde. Vi skal også arbejde på at gøre det 
interessant for sponsorer at bidrage økonomisk til sporten. 

Jeg synes det går den rigtige vej med motorsportsarrangementer i Danmark. Vi har 
store asfaltløb i Aarhus og København med tusindvis af tilskuere og var næsten i mål 
med Formel 1. Vi har fremgang i rally og jordbane samt en del kørere, der er godt på 
vej til en karriere i international motorsport samt en masse unge kørere i karting - det 
skal vi arbejde videre med så vi fortsætte fremgangen. 
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Vejsportsudvalget 
 

OLE SKOV, GENOPSTILLER TIL VEJSPORTSUDVALGET 

Klub: TMS 

Alder: 70 år 

Aktiv som observatør i M-klassen i bilorienteringsløb og som løbsleder. 

Formand for vejsportsudvalget siden 2008. 

Hvordan vil du gøre det nemmere at afvikle og dyrke sporten? 
- Regler skal være enkle og letforståelige for deltagere 
- Løbsledere skal have lette arbejdsredskaber (Tegneprogram, beregningsprogram) 
- Brug af elektronisk udstyr til kontrol af rute og tidtagning 

Hvilke nye tiltag mener du, der er nødvendige for at udvikle sporten og tiltrække flere 
medlemmer til DASU? 

- Bruge ny teknologi i sporten (Elektronisk tidtagning, kontrol af rute, elektronisk 
rutebeskrivelse) 

- Formidle gode historier om sporten – gøres bedst af aktive deltagere 
- Synlighed ved andre arrangementer f.eks. ved træf for historiske biler 
- Klubberne arrangerer løb for andre foreninger 
- Lette løb for nybegyndere i sporten (kortere, meget enkle regler) 
- Systematisere kontakten til nye deltagere 

Hvilke tiltag mener du, der er nødvendige for at fastholde eksisterende medlemmer og 
klubber i DASU? 

- Fortsat fokus på, at det er konkurrencesport 
- Styrke løbslederuddannelsen, så flere får lyst til at lave løb – Antallet af løb 

betyder meget for at fastholde eksisterende medlemmer 
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Dragracingudvalget 
 

ULRIK ERIKSEN, GENOPSTILLER TIL DRAGRACINGUDVALGET 

Klub: DCD 

Alder: 47 år 

Mit navn er Ulrik Eriksen, genopstiller som formand til dragracingudvalget i 2019 – 
2020. Jeg har været medlem af DCD 033 siden 2007, hvor jeg har arbejdet som official 
indtil 2015, derefter begyndte jeg at køre race selv. Jeg er bosiddende i Juelsminde i 
Jylland, hvor jeg bor sammen med min bedre halvdel, 3 hunde, 4 specialbiler, en 
racerbil og så det løse. 

Hvordan vil du gøre det nemmere at afvikle og dyrke sporten? 
De næste 2 år vil jeg gerne arbejde for at mindske det administrative ”bøvl”: 

- Online løbsansøgninger 

- E-learning 

- Reglement som kan downloades i PDF udgaver 

- En mail til alle tekniske spørgsmål 

- DRU VIL være en samarbejdspartner for klubberne ikke en ”klods” 

Hvilke nye tiltag mener du, der er nødvendige for at udvikle sporten og tiltrække flere 
medlemmer til DASU? 
Få DASU til at fremstå som den ”seriøse” dragracing-udbyder. 

- Nemme og forståelige reglementer 

- Ensartet teknisk kontrol – selvom der er forskellige klubber som er 
arrangører 

- Vi VIL og KAN svare på alle spørgsmål vedr. dragracingsporten. 

- Forsøge at give DASU et (godt) renommé over for streetracere 

- Uddanne en SFI-kontrollant 

Hvilke tiltag mener du, der er nødvendige for at fastholde eksisterende medlemmer og 
klubber i DASU? 

- ”Holde” på bilerne i DK - uden topsporten så dør resten af sporten 

- Udbygge samarbejde med det svenske, da de er de toneangivende inden 
for dragracing i Norden. 
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LENE JENSEN, GENOPSTILLER TIL DRAGRACINGUDVALGET 

Klub: Dragracing.dk 

Alder: 59 år 

Jeg er 59 år bosiddende i København på Amager, gift med Søren igennem 38 år, 
sammen har vi en datter og 2 børnebørn. Til daglig arbejder jeg som salgskonsulent i 
kosmetikbranchen. 

I motorsport startede jeg i dragracingsporten i 1982, hvor jeg igennem årene 1996 - 
2007 har været rundt i store dele af verden med mine racerbiler "Mom’s Toy" 

I 2007 var jeg desværre ude for et voldsomt uheld i min racer, hvorefter jeg lige 
trængte til en kort pause bag rattet. Herefter faldt min interesse på arbejdet bag 
kulisserne og bl.a. arbejdet i dragracingudvalget, hvor jeg har haft plads i mange år, her 
kan jeg bruge mine mange års erfaring som aktiv kører. 

I dragracingsporten har vi meget trange kår, da vi har få flyvepladser eller 
motorsportsanlæg, hvor der er tilladelse til støj og plads til at vi kan udøve vores sport. 

Hvordan vil du gøre det nemmere at afvikle og dyrke sporten? 
Mit mål er at udvikle streetracingsporten i Danmark  yderligere, den er en art af 
dragracingsporten og her har vi meget større chance for at finde egnede arealer til 
udøvelse af sporten. 

Hvilke nye tiltag mener du, der er nødvendige for at udvikle sporten og tiltrække flere 
medlemmer til DASU? 
I forlængelse af ovenstående er det også her, vi har meget større chancer for at  
rekruttere nye medlemmer. 

Jeg ønsker at arbejde for at tiltrække de unge mennesker, der udøver ulovligt streetrace  
i weekenderne og få dem ind på godkendte og tilladte områder, hvor de kan køre om 
kap under sikre forhold. 

Hvilke tiltag mener du, der er nødvendige for at fastholde eksisterende medlemmer og 
klubber i DASU? 
Jeg ønsker at arbejde for en endnu bedre uddannelse af vores officials hvor ved vi også 
den vej kan tiltrække nye medlemmer blot på den anden side af sporten, her har 
erfaringerne vist mig at disse personer også ad official-vejen måske fatter interesse for  
selv at prøve turen bag rattet. 

Til eksempel kan jeg oplyse at jeg i 2018 indtil videre har uddannet 16 nye officials, 
dvs. 16 nye medlemmer i Dragracing.dk 

Jeg ønsker at vores organisation bliver meget mere synlig i medierne og  at der den vej 
bliver yderligere fokus på at det ikke kun er en sport for mænd.  

Jeg ønsker at arbejde for et meget tættere forhold mellem øst og vest i Danmark og et 
øget samarbejde mellem de udøvere af sporten der står uden for DASU. 


