Vejsportsudvalget
Brøndby den 4. oktober 2018
Referat af vejsportsudvalgsmøde 03/18
Afholdt 1. oktober 2018 på Hejse Kro.
Til stede:
Referat:

Bernd Thrysøe, Jørgen Skjøt, Michael Andersen, Ulrik Hejl, Ole Skov
Jens Færgemann

1. Godkendelse af referat 02/18
Godkendt.
2. Meddelelser fra
2.1. Bestyrelsen – DASU
2.1.1. Møde bestyrelse og sportsudvalgsformænd 13. juni. Ole Skov deltog.
2.1.2. Dialogmøde 26. september. Bernd Thrysøe deltog.
2.1.3. Repræsentantskabsmøde 17. november.
- På valg til vejsportsudvalget: Michael Andersen, Jørgen Skjøt, Ole Skov.
- Efter repræsentantskabsmødet afholdes orienteringsmøde for udvalgsmedlemmer.
2.2. Udvalgsformanden - samt ændringer til dagsordenen.
Deltagerantallet til de forskellige løb er meget positivt, og i forhold til sidste år oplever
sporten en lille stigning.
2.3. Øvrige udvalgsmedlemmer
Udvalget debatterede elektroniske hjælpemidler i bilorientering. Udvalget fastholder,
at brug af elektroniske hjælpemidler er tilladt, da det er vanskeligt at kontrollere, om
mandskaberne bruger dem.
Sekretariatet har fået en henvendelse fra Nordjysk Vintage Motor Klub, der gerne vil
høre mere om FDM DASU Classic. Udvalget er glade for henvendelsen, og Jørgen
Skjøt har aftalt besøg i klubben i begyndelsen af det nye år.
3. Pålidelighedsløb/regularity rally
3.1. Henvendelser mv siden sidst
- Stand ved CHGP 2018
Vejsportsudvalget havde bevilget støtte til, at Sports Motor Klubben Gladsaxe kunne
gøre reklame for FDM DASU Classic ved Copenhagen Historic Grand Prix.
Udvalget har endnu ikke modtaget evaluering af aktiviteten.
- Ansøgning fra SAK vedr. tidtagningsudstyr
Sydsjællands Automobil Klub har rettet henvendelse til DASU’s bestyrelse for at opnå
en reduktion i lejen af det tidtagningsudstyr, som bruges i rallysporten. Klubben
ønsker at bruge dette udstyr ifm. FDM DASU Classic i stedet for vejsportens
tidtagningsudstyr til samme formål. Bestyrelsen afviste dette og henviste til, at
vejsportens tidtagningsudstyr kan løse opgaven. Se også punkt 3.2.
3.2. Elektronisk tidtagning
- Erfaringer vedr. brug af udstyr herunder høring fra løbsledere/klubber
Klubbernes erfaringer er overvejende positive. Vi har dog gjort os nogle erfaringer, der
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skal videre i vejledninger og kurser til dem, der skal anvende udstyret i de kommende
sæsoner.
Den nuværende vejledning suppleres med de erfaringer, som er gjort indtil nu,
herunder hvad der skal være fokus på op til, under og efter et løb.
Udvalget vil gerne have en fast gruppe af mennesker, nogle forskellige teams, der er
eksperter i tidtagnings- og beregningssystemet.
Løbslederne og andre interesserede skal også tilbydes kursus ved seminaret i januar i
dels tidtagningssystemet og dels beregningssystemet. Jørgen Skjøt ordner det
praktiske.
Udvalget kigger på, om der er penge til at købe flere af de trackere, der skal være ude
i terrænet. Lidt flere trackere vil hjælpe med at skabe mere ro under afviklingen af
løbene.
3.3. FDM DASU Classic Light
- Udvalget har gentagne gange diskuteret muligheden for at lave en ’light’-version af
FDM DASU Classic, som kan tilbydes primært mærkeklubber, men også andre, der
gerne vil have en smagsprøve.
Ulrik Hejl har forsøgt flere gange, og mærkeklubbernes medlemmer dukker gerne op
en aften og lytter, mens det kniber noget mere med at få dem ud i bilerne, selv om de
tilbydes et kort løb, der er forholdsvis hurtigt overstået.
Udvalget talte om en landsdækkende ’DASU Classic’-dag, hvor det så er nødvendigt,
at DASU’s klubber engagerer sig.
Inden dagen skal vi holde godt øje med, hvornår de forskellige træf foregår, så vi kan
få lavet reklame for dagen de rigtige steder.
Ulrik Hejl udarbejder et oplæg.
3.4. Informationsmøde FDM DASU Classic
Udvalget inviterer til informationsmøde i januar for de personer, der er involverede i
løbene i den kommende sæson. Det bliver ikke begrænset til løbslederne. Klubberne
opfordres meget kraftigt til at alle relevante deltager i mødet. Datoen offentliggøres
snarest.
3.5. Reglementsændringer – gennemgang af reglement 4.4 for mulige ændringer
Indførelse af en tidsfrist på f.eks. en time, indenfor hvilken der skal tages stilling til, om
resultatet offentliggøres den dag eller ej. Forslaget kommer fra en løbsdeltager.
Udvalget har fuld forståelse for de frustrationer, der måtte opstå, men da det kun er
relevant i få tilfælde, vil udvalget ikke lovgive om dette, men i stedet opfordre
løbslederne til at have det i baghovedet.
Tidtagningssystemet og beregningsprogrammet kan håndtere tiendedele af sekunder.
Jørgen Skjøt foreslår at indføre det i DASU Classic? Det vil give et mere retfærdigt
resultat.
Udvalget er enigt heri, og Jørgen Skjøt laver et oplæg til ændringer af reglementet.
Punkt 4.402B
Moderne udstyr bliver ikke dækket til, og ingen kontrollerer, om det bliver dækket til
eller ej. Reglen blev indført for at lægge os op ad, hvad de gør i andre lande samt for
at bilerne ser tidstypiske ud. Dette ændres til 2019.
Punkt 4.403A
Tilføjes at klassevindere rykkes automatisk op. Reglen med at begyndere kun må
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deltage i begynderklassen i tre løb skal håndhæves. Under punktet tilføjes, at man
frivilligt kan vælge at deltage i en ’højere’ klasse.

Punkt 4.407F
I dag må HTKere ikke være i byområder. Det forhindrer os i at lave løb på mange
gode områder. Dette laves om, så det fremover godt kan lade sig gøre, hvis det vel at
mærke foregår på offentlig vej, og at indfaldsveje ikke krydses.
Punkt 4.408
Tilføjes – som forsøg – at man kan indføre prøver, hvor det går lidt stærkere. Udvalget
forbeholder sig retten til at fjerne reglen øjeblikkeligt, hvis reglen misbruges.
4. Bil-o-løb
4.1. Henvendelser siden sidst
4.1.1. Dispensation løbsleder JFM 6
Fra AAS er modtaget ansøgning om at Hans Jakobsen godkendes som løbsleder for
JFM 6. Ansøgningen er godkendt ved skriftlig votering i udvalget
4.1.2. Respittid SM 5
Fra ASKH er modtaget ansøgning om, at respittiden i SM 5 fastsættes til 150
minutter. Da løbet ikke overstiger 50 km. har udvalget godkendt ansøgningen ved
skriftlig votering i udvalget.
4.1.3. Polititilladelse KOA
KOA har fra politiet fået en tilladelse til bilorienteringsløb, hvor der stilles krav, som til
et rallyløb. Sagen er overdraget til sekretariatet. Løbet blev i øvrigt aflyst.
4.1.4. Ny løbsdato RAS
Udvalget er orienteret om, at RAS har flyttet et lokalt løb til en anden dato.
4.1.5. Holdsammensætning Hold DM (3 henvendelser)
Fra 3 klubber er der kommet henvendelser omkring holdsammensætning i Hold DM.
Disse er alle besvaret i henhold til gældende praksis inden løbet.
4.1.6. Brug af militærets arealer
Udvalget afventer udfaldet af en henvendelse fra DASU’s sekretariat vedr. dette.
4.2. Elektronisk registrering ved løb. Testløb kørt den 15. september.
Evalueringen af testløbet er meget positiv, og udvalget arbejder videre med idéerne.
4.3. Reglementsændringer – gennemgang af reglement 4.1 for mulige ændringer
Forslag om at ved DM skal der være krav om at mandskaberne deltager i løb på
begge sider af Storebælt.
Denne regel kan udvalget ikke bakke op om. Problemet løses ved, at klubberne på
Sjælland laver flere løb.
Forslag om at man må skifte makker – kører eller observatør - ved mesterskabsløb.
Fremover tillades det at skifte kører eller observatør i mesterskabsserier en gang i
løbet af en sæson.
Forslag om at klasseindplacering alene afgøres på baggrund af observatørlicens.
Dette er udvalget imod, da en dygtig kører kan have en stor om ikke afgørende
betydning for, hvordan et mandskab placerer sig i et løb.
4.4. Informationsmøde for deltagere m.fl.
Informationsmøde for deltagerne i bilorientering holdes i september 2019. Der er
ændringer af DASU’s reglement 1 på vej som gør, at vejsportens reglementer for
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2020 formentlig skal i høring inden udgivelsen. Derfor afholdes informationsmødet på
det tidspunkt.

4.5. Dommerrapporter fra mesterskabsløb
- SM/MBO 16/6 DM 4 /SM 2
- HAMO 19/8 SM 3
- DMKA 25/8 DM 5 / JFM 4
- BOAS 1/9 Hold DM / JFM 5
- SAK 15/9 DM 6 / SM 4
- AAS 22/9 JFM 6
Alle ovennævnte dommerrapporter er taget til efterretning.
5. Kalender 2018
Der mangler stadig bilo-løb på kalenderen for 2019. Udvalget tager fat i klubberne for
at høre, om ikke flere af dem har lyst til at søge løb.
6. Budget/regnskab
Alt tyder på, at udvalget overholder budgettet.
Udvalget udarbejdede forslag til budget for 2019.

7. Næste møde
Afholdes fredag den 16. november i forbindelse med det årlige
repræsentantskabsmøde.
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