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DASU’s Repræsentantskabsmøde 2018 
 
 
 
Dagsorden ifølge vedtægternes paragraf 8c: 
 
 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

2. Formandens beretning, inkl. spørgsmål til skriftlige beretninger. 

3. Godkendelse af revideret årsrapport og orientering om status på 

 indeværende regnskabsår. 

4. Behandling af indkomne forslag. 

5. Optagelse/eksklusion af klubber. 

6. Godkendelse af budget, herunder kontingent. 

7. Valg af formand (hvert 3. år) og eventuel valg af præsident. 

8. Valg af to medlemmer til bestyrelsen og to suppleanter, herunder 

præsentation af kandidater. 

9. Valg af formænd til opdelte udvalg, herunder præsentation af 

kandidater. 

10. Valg af medlemmer til sportsudvalg, herunder præsentation af 

kandidater. 

11. Valg af sportsudvalgsformænd (ikke opdelte udvalg). 

12. Valg af medlemmer til Amatør- og Ordensudvalget. 

13. Valg af interne revisorer. 

14. Eventuelt og temadrøftelse. 
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Klub Nr. Alm. medl. V-licens R-licens B-licens Asfalt Off-r DRC-licens K-licens MRC-licens

ASKH 001 716 10 65 82 82 2 235 0
HMS 002 537 3 92 216 216 0 4 0
DRC 003 85 3 27 2 1 1 0 0 1
MGCC 005 13 4 5 1 1 1 0 0 0
DMKA 006 192 2 1 38 19 19 0 97 0
DRDK 009 71 0 0 0 49 0 0
HAMK 010 56 3 25 2 1 1 0 0 1
KAC 012 122 0 7 49 49 0 0 0
GGK 013 251 0 1 8 4 4 0 159 0
KOA 014 34 9 4 0 0 0 0
GMK 016 38 6 16 0 0 0 0
PSC 017 77 1 1 8 8 0 0 0
VAS 018 82 8 56 8 4 4 0 0 0
BMS 020 55 0 3 21 21 0 0 0
AGK 021 46 0 0 0 0 33 0
MSS 022 464 1 10 155 155 0 35 0
SAS 023 83 4 54 4 2 2 0 0 0
BGK 024 261 0 0 2 1 1 0 135 0
SM 025 20 2 7 0 0 0 0
SAK 026 177 5 1 2 1 1 0 108 0
AAS 027 416 10 16 126 126 0 4 0
HMK 031 8 0 0 0 0 0 0
DCD 033 74 0 0 0 41 0 0
DDK 034 3 0 0 0 3 0 0
DHMC 035 51 28 7 2 1 1 0 0 0
DOM 037 9 0 0 0 0 0 0
SKK 039 107 0 0 6 3 3 0 55 0
NMKA 040 104 0 7 80 80 0 1 0
MBO 041 19 10 1 0 0 0 0
FOM 042 13 0 0 0 0 0 2
HAS 044 12 0 6 0 0 0 0
ROMK 045 19 0 9 3 2 2 0 0 0
DARC 046 41 0 1 37 19 19 0 2 0
MKK 047 168 0 1 5 3 3 0 151 0
RGKK 048 62 0 0 5 3 3 1 37 0
EMSA 050 41 0 2 19 19 0 0 0
KDAK/N 051 3 0 0 0 0 0 0
KDAK/K 053 5 0 0 0 0 0 0
KDAK/F 054 93 0 39 2 1 1 0 0 0
SA 062 8 0 0 3 2 2 0 0 0
MKC 066 54 11 5 1 1 1 0 0 0
MG 069 27 0 19 1 1 1 0 0 0

Medlems- og stemmetalsliste den 30. september 2018
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Klub Nr. Alm. medl. V-licens R-licens B-licens Asfalt Off-r DRC-licens K-licens MRC-licens

RAS 071 192 11 102 7 4 4 0 0 0
VMS 072 17 0 7 0 0 0 0
DOFS 073 35 0 29 1 1 0 0 0
VKK 075 61 0 0 7 3 3 0 37 0
VOM 076 37 0 25 0 0 0 0
VMKA 077 97 0 7 19 19 0 36 0
LUG 078 278 0 0 10 5 5 0 159 0
KOMO 080 43 0 17 2 1 1 0 0 3
TMS 081 137 11 0 8 4 4 0 52 0
FSAS 083 214 0 0 108 108 0 0 0
BMC 087 46 0 20 0 0 0 0
KOM 089 53 11 39 0 0 0 0
FAMA 090 8 0 6 0 0 0 0
SMKG 092 30 21 1 0 0 0 0
HAMO 093 100 15 69 1 1 1 0 0 0
MSM 094 5 0 0 0 0 0 0
KKK 095 116 0 0 2 1 1 0 72 0
HMOK 096 8 0 1 0 0 0 0
NFMS 097 79 1 36 0 0 0 0
HAK 098 48 0 31 4 2 2 0 1 0
MNJ 099 473 0 15 163 163 0 127 1
HRCR 101 10 0 0 0 0 0 7
LFRC 102 7 0 0 0 0 0 0
MMRC 104 20 0 0 0 0 0 17
GRCC 107 5 0 0 0 0 0 4
VMRC 108 2 0 0 0 0 0 1
BRC 109 49 0 0 0 0 0 48
ORCM 110 10 0 0 0 0 0 8
VRCR 111 7 0 0 0 0 0 3
SOS 114 23 0 0 0 0 0 19
RCCS 115 7 0 0 0 0 0 4
SMRC 116 4 0 0 0 0 0 4
RCR 118 1 0 0 0 0 0 1
NMRC 119 11 0 0 0 0 0 11
GRC 120 4 0 0 0 0 0 4
ARC 124 8 0 0 0 0 0 7
SKBRC 125 23 0 0 0 0 0 20
BOAS 303 14 14 0 0 0 0 0
IMK 305 141 8 51 40 40 0 0 9
LOMS 306 42 1 27 3 2 2 0 0 0
MMS 307 23 0 17 3 2 2 0 0 0
SOMS 311 19 6 4 3 2 2 0 0 0
SMOK 320 59 0 3 9 9 0 0 0
GAS 321 10 0 1 4 2 2 0 0 0

I alt: 7293 219 996 1282 695 599 96 1540 175

Medlems- og stemmetalsliste den 30. september 2018
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FORMANDENS BERETNING TIL REPRÆSENTANTSKABET 

Indledning 

På nuværende tidspunkt sidste år var vi i en periode lige efter den alvorlige 

ulykke i Randers, hvor to af vores officials blev slået ihjel i en rallyulykke. En sag 
der desværre stadig påvirker os. I mellemtiden har vi haft et uheld med alvorlig 

personskade på Jyllandsringen. Denne gang en fotograf der står bag afspærring, 

men for tæt på og derfor bliver ramt af denne. Vi må og skal forbedre vores 
sikkerhedskultur - endnu mere end hvor vi er i dag. Vi må ikke glemme, bare 

fordi der er gået et år. 

Både rallyudvalget og teknik- og sikkerhedsudvalget har arbejdet med 
sikkerhedstiltag. Tiltag der skal hjælpe os med at blive bedre til at gennemføre 

vore arrangementer så sikkert som muligt. 

Vi har også arbejdet centralt på at få et online officialregistreringssystem på 
plads. Det har desværre taget for lang tid at få i produktion. Dertil kommer, at det 

er en stor ændring i forhold til, hvordan vores procedurer er i dag. Vi vil 

færdiggøre implementeringsplanen med udvalgene inden nytår, så vi er på plads 

med systemet til næste sæson. 
Vi skal tænke sikkerhed ind i alt, hvad vi gør. Der er områder, hvor vi skal 

dokumentere mere, lave bedre sikkerhedsplaner og være bedre til at følge op på, 

om planerne følges. Det er nødvendigt, hvis vi også i fremtiden vil være med til at 
bestemme over motorsporten i Danmark. Den ret kan meget vel vise sig at være 

til låns, hvis vi kommer ud for flere alvorlige uheld. 

Frivillige 

Når jeg er ude til arrangementer, møder jeg dygtige løbsledere, der sammen med 

deres team og klub har brugt mange timer, dage og uger på at forberede sig. 
Forberede sig for at give vores klubmedlemmer en fantastisk oplevelse med de 

bedst mulige løb. Netop ved at planlægge og afvikle dem dygtigt og kompetent. Vi 

har et utal af frivillige der hjælper til ved løb, i klubben, ja med alt muligt - dag 
efter dag, weekend efter weekend. Det er grundstenen i hvordan vi driver 

motorsport i Danmark. Et rigtigt godt princip, der jo kun virker, hvis vi passer på 

vores frivillige og sørger for, at de også er der i fremtiden. Der skal også i år lyde 
en stor tak til de frivillige for deres store indsats. Men jeg kan også i den 

forbindelse konstatere, at der stadig er lang vej, før vi er i mål med at tale 

ordentligt til hinanden. Det er uacceptabelt, men selv mindre håndgemæng 

forekommer til vores arrangementer. Der er kun en vej til at forbedre dette, og det 
er, når vi alle siger fra og påtaler dårlig opførsel i stedet for blot at se den anden 

vej. Jeg fornemmer heldigvis, at der er god opbakning til dette, og at der er sket 

fremskridt. Det er vores alles ansvar. 
Jeg synes, at klubberne og bestyrelsen sammen har fået dialogmøderne til at 

fungere ganske godt. Vi har en god, saglig dialog, og vi har fået et forum, hvor vi 

kan vende forslag og få feedback. Der er rig mulighed for at komme med 
spørgsmål til bestyrelsen. Et forum hvor vi kan trække på hinandens erfaringer.  
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Vi vil fortsætte med dialogmøderne også i 2019. 

I efteråret 2017 kom gruppen Danish F1 Grand Prix med et projekt, der helt 

sikkert er det bedste bud på at få et F1 til København nogensinde. Desværre 
endte det med et nej fra Københavns Kommune her efter sommerferien. DASU 

har støttet op om projektet så godt det har været muligt. 

Jeg vil i lighed med tidligere år ikke komme ind på individuelle sportslige 

præstationer i beretningen, men konstatere at 2018 resultatmæssigt har været 
endnu et fantastisk år for dansk motorsport. Tillykke til alle vinderne i 2018. 

Økonomi 

I maj måned afholdt vi ekstraordinært repræsentantskabsmøde med det formål at 

omlægge DASU’s regnskabsår til at følge kalenderåret. Jeg vil gerne takke 

klubberne for den store støtte og den gode diskussion, vi havde på mødet. Det var 
rigtigt vigtigt for os at ændre vores regnskabsår, så det følger kalenderåret. 

Ændringen letter udarbejdelsen af regnskabet, og regnskabsperioden passer nu 

sammen med vores samarbejdspartneres. 
En del af snakken omhandlede det store indhug, det sidste kvartal gør ved vores 

egenkapital. Det endelige estimat for regnskabet 2017/2018 bliver fremlagt på 

repræsentantskabsmødet 2018. Ved ændringen af regnskabsåret budgetterede vi 
med et underskud på 1,5 million, og vi fremlægger nu et estimat for perioden, 

hvor dette underskud bliver væsentligt mindre. 

En konsekvens af denne omlægning er også, at vi vil fokusere væsentligt mere på 
diskussionen omkring budgettet for den kommende periode. I vil opleve, at der er 

en meget større åbenhed om hvor indtægterne kommer fra, men også hvordan vi 

bruger pengene. 

Vi er i en omstillingsperiode, hvor vi i højere grad vil sætte penge af til de udvalg, 
der arbejder med og frembringer resultater på linje med vores strategispor. Vi har 

altid været meget åbne omkring vores regnskaber, hvor vores medlemmer kan 

finde kvartalsopfølgninger på DASU’s hjemmeside, og nu går vi altså et skridt 
videre med hensyn til gennemsigtighed. 

Antallet af aktive medlemmer er stort set på niveau med sidste år. Antallet af 

almindelige medlemskaber er steget, mens antallet af ungdomsmedlemmer er 
faldet. Vi står over for et vigtigt valg: vil vi forsøge at forlænge verden på brædder 

og leve en stille tilværelse, indtil sporten lukker af sig selv? Eller vil vi tiltrække 

flere medlemmer til vores dejlige sport? 
For mig er svaret klart: vi skal have flere til at dyrke motorsport - vi skal have 

flere medlemmer. Det kræver investeringer, som ligger i tråd med vores 

strategispor og dermed er med til at understøtte og drive vores strategi. Vi har i 

bestyrelsen lagt et ganske aggressivt budget med hensyn til omkostningerne. 
Vi vil tilføje to stillinger på sekretariatet. En er allerede ansat til at arbejde med 

skoleprojektet ’Hestekræfter – motorsport på skoleskemaet’ og er finansieret af 

disse midler. 
Vi vil forbedre den interne og eksterne kommunikation i DASU, så vi i endnu 

højere grad bliver stedet, man kommer til, hvis man vil vide noget om motorsport, 

dyrke motorsport eller være frivillig inden for motorsport. 
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Vi har i en lang periode forsømt uddannelsesområdet, det skal vi rette op på nu. 

Det betyder, at vi i 2019 har budgetteret med en forøget indsats på klubudvikling, 

uddannelses- og kommunikationsområdet, hvilket blandt andet sker gennem en 
nyansættelse på sekretariatet. Denne bliver finansieret af flere licenser og øgede 

løbsafgifter samt reducerede omkostninger på internationalt samarbejde og 

tværgående udvalg. Vi må forvente, at det bliver et langt sejt træk hvor 

resultaterne – de flere medlemmer – tidligst kommer i 2020. 
Sidste år besluttede vi en licensomlægning. Vi reducerede simpelthen antallet af 

licenspriser fra 20 forskellige til blot fem, alle inklusive mulighed for 

starttilladelse i udlandet. En omlægning hvis påvirkning af både økonomi, antal 
medlemmer og antal licenser var svær at forudsige. Jeg kan konstatere, at vi helt 

klart har forsimplet strukturen, samtidig med at både antallet af medlemmer og 

antallet af licenser er steget svagt. Alt i alt en god beslutning. 

Strategispor 

DASU har i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund udarbejdet tre 
strategispor, der gælder for fire år indtil 2021. I bestyrelsen har vi taget fat på 

arbejdet med at implementere dem i unionen.  

Det første spor handler om, hvordan vi udvikler vores organisation med fokus på 
at skabe enklere regler. Det skal kort og godt være nemmere at være medlem – 

uanset om man er aktiv eller official. Det skal være lettere at være klub. Vores 

bestyrelse og udvalg skal bruge mindre tid på drift og mere tid på udviklingen af 
vores sport. Det betyder, at vi skal udvikle en digitaliseringsstrategi, og vi skal 

revidere vores reglementer. Alt sammen med simplificering for øje og med et mål 

om at begrænse den tid, der bruges på administrative opgaver. Vi er gået forrest 

med en forenkling af reglement 1, mens sportsudvalgene er i gang med deres 
reglementer. Så vi skulle gerne være kommet rigtig langt til 2019-sæsonen. Men 

opgaven er ikke slut endnu. Vi fortsætter arbejdet med at finde ud af, hvordan vi 

kan gøre tingene smartere.  
Spor 2 omhandler rekruttering af nye medlemmer i aldersgruppen 20 - 40 år. Det 

vil vi gøre ved at etablere og tiltrække nye firhjulede sportsgrene. Det kunne være 

trackdays eller esport. 
En ting er sikkert: Vi skal prøve nye ting af og udfordre den måde, vi gør tingene 

på i dag. Vi vil også arbejde på at skaffe flere nye frivillige. Vi ønsker en større 

diversitet (alder, køn osv.) i sammensætningen af udvalgene og bestyrelsen, da vi 
mener, dette kan understøtte udviklingen af nye idéer og tanker. 

Sidst, men ikke mindst, er der det tredje spor. Vi vil fastholde og tiltrække 

medlemmer ved at udvikle vores eksisterende aktiviteter. Det skal blandt andet 

ske ved at sætte fokus på uddannelse, frivillighed samt understøttelse og support 
af klubbernes aktiviteter. Vi vil i de kommende år forsøge at stimulere 

udviklingen i klubberne. Her skal vi arbejde med områder som kurser, trænere, 

større serier inden for de enkelte sportsområder og ikke mindst bedre løb for de 
aktive og bedre forhold for vores frivillige. 

Det er naturligt at gøre status her et år inde i udførelsen af strategien. Hvor langt 

er vi nået med vores strategispor? Ikke langt nok er min egen påstand, eller mere  
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præcist mangler vi at få opbygget et momentum. Vi har på udvalgte områder valgt 

at accelerere strategiarbejdet ved at arbejde i mindre projektgrupper. Disse 

gruppers arbejde er tidsafgrænset til ca. tre måneder, forankret i bestyrelsen og 
koordineret af sekretariatet, styret af kommissorier i samarbejde med en række 

udvalgte medlemmer. Vi har startet projektgrupper på områder som 

digitalisering, enklere regler, fra drift til sport, kvinder i motorsport og esport. 

Men vi vil også tage fat på områderne partnerskaber, uddannelse, ATK 
(Aldersrelateret Trænings Koncept) og udvikling.  

Jeg synes, at foråret har vist, at det er lysende klart, at vi skal forbedre den 

interne kommunikation omkring udviklingen af vores sport. Hvordan kan man 
forvente, at reglerne bliver næste år, og i hvilken retning vil vi flytte sporten i de 

følgende år. Bestyrelsen har aftalt med sportsudvalgene, at de enkelte 

sportsreglementer er klar til 15. november. Dermed har vores klubber og 
deltagere god tid til at forberede sig på den kommende sæson. Forud for de 

endelige reglementer bliver der informeret om tankerne omkring større ændringer 

af næste års reglement. Sportsudvalgene afholder derefter dialogmøde med 
klubberne, og den endelige offentliggørelse af de nye reglementer sker først, efter 

at klubberne er blevet hørt. Alt i alt et tiltag der vil sikre en bedre forståelse og 

dialog om hvordan vi vil udvikle vores sport. 

Men lad os være ærlige over for hinanden. Vi får kun succes med strategisporene, 
hvis vi alle arbejder tæt sammen: bestyrelsen, sportsudvalgene og klubberne. 

Kernen i DASU er klubberne, og kun hvis klubberne kan og vil, kommer der 

udvikling i dansk motorsport. En klub i dag er en anden størrelse, end den var 
for 20 år siden. Måske er klublivet blevet mere udfordret? 

Jeg er ikke i tvivl om, at det kræver en stor indsats i dag at drive en klub og alle 

dens aktiviteter. Vi skal derfor alle støtte op omkring klubberne og gøre det så let 
som muligt at drive en klub, for at frigøre hænder til at drive udviklingen på 

klubniveau. 

Et godt eksempel på udvikling er ATK-certificeringen i karting, og her har vi netop 
certificeret de første klubber. Jeg er sikker på, at certificeringen kommer til at 

hjælpe klubberne både med at tiltrække nye medlemmer, men også med at 

fastholde medlemmerne, fordi klubben udvikler sig. Og jeg håber naturligvis, at 

flere klubber vil følge efter. 
Men når klubberne skal udvikle sig, så må vores sportsudvalg også udvise en 

større villighed til at give klubberne muligheden for at prøve nye ting af. Her må vi 

nok erkende, at der er stor forskel på, hvordan udvalgene arbejder i dag. Vi må 
tillade, at klubberne tester reglementerne i klubløb. Så er jeg sikker på, at der er 

større mulighed for at vi udvikler unionen i den rigtige retning. DASU har også 

arbejdet tæt sammen med nye firehjulsmotorsportsgrene for at finde en vej ind i 
vores organisation. Et godt eksempel herpå er de nye muligheder for 4x4 offroad. 

I år har vi bedt klubberne om, at når de opstiller kandidater til poster i DASU, så 

indsender kandidaterne en kort præsentation af sig selv og hvad de gerne vil med 
DASU og deres specifikke sportsgren. Hvordan vil de hjælpe med at gøre det 

nemmere at dyrke sporten? Hvilke tiltag er nødvendige for at udvikle sporten og 

tiltrække flere medlemmer? Og hvad skal der gøres for at fastholde eksisterende 

medlemmer og klubber i DASU? Jeg håber, at alle vil tage det som et positivt  
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tiltag. Jeg synes, at det er vigtigt, at klubberne får mulighed for at vælge baseret 

på kandidaternes prioriteter. Jeg er klar over, at det måske ikke er alle, der er lige 

trygge ved at skrive. Derfor har der også været hjælp at hente i sekretariatet, hvor 
kandidater kunne få hjælp til at formulere deres tanker på skrift.  

Tak til de klubber der aktivt har arbejdet for at finde og opstille kandidater, og en 

særlig tak fra bestyrelsen til alle de kandidater der har valgt at stille op til poster i 

DASU. Det sætter vi stor pris på. I det tilfælde at vi mangler kandidater, må vi i 
bestyrelse, udvalg og klubber se på os selv og spørge, hvad vi gør forkert, for det 

er vores opgave at gøre DASU til et sted, hvor det er godt og interessant at være 

frivillig.  

Udvikling 

Det glæder mig også, at DASU nu igangsætter et stort skoleprojekt, 
hvor skoleelever landet over får mulighed for at få motorsport på skoleskemaet. 

Motorsport er en forening af mange fag, og den store datagenerering i sporten 

danner udgangspunkt for læring inden for matematik, fysik, historie, 
samfundsfag og idræt. Projektet er blevet muliggjort gennem en stor 

fondsbevilling fra Villum Fonden, der giver os mulighed for at vise, hvad 

motorsporten kan bidrage med til samfundet, og forhåbentlig kan projektet få 
flere til at vise interesse for erhvervsuddannelserne og sporten. Konkret foregår 

det ved at skoleklasserne besøger en kartingbane, og i alle tilfælde er det vigtigt, 

at netop klubberne udnytter den mulighed der er for kontakt til skoleklasserne. 
DASU har skudt Danmarks første officielle esport racing-liga, Danish eSport 

Racing Championship (DERC), i gang. Esport er en del af spor to i vores 

strategiaftale med DIF, der omhandler rekruttering af nye medlemmer. Jeg synes, 

at esport giver rigtig god mening i motorsporten. Her er afstanden mellem det 
virtuelle og den virkelige verden ikke stor. I begyndelsen af oktober blev der 

afholdt et testløb med 50 deltagere, og endnu flere er tilmeldt ligaen. En god start 

som jeg håber kan udvikle sig til fordel for alle klubberne i DASU. 
Dansk Super Kart (DSK) har kørt gennem tre år på virkeligt højt 

afviklingsmæssigt niveau. I øjeblikket er en arbejdsgruppe i gang med at sætte 

rammerne for anden generation af DSK. Her skal vi finde en form, hvor vi er i 
stand til at tiltrække flere deltagere, men selvfølgelig bygge på det store arbejde, 

der allerede er lagt i DSK. 

Dansk Super Rally (DSR) så sin begyndelse i 2018, og her ser det ud til, at man 
har fundet formen til at tiltrække deltagere. Jeg glæder mig til at se fortsættelsen 

af begge serier. 

Klubberne 

I bestyrelsen vil vi være tættere på klubberne. Derfor har vores generalsekretær 

Ture Hansen og jeg har været på en række klubbesøg i løbet af 2018. Vort fokus 
ved møderne er de tre strategispor og ikke mindst at høre om de udfordringer, 

klubberne oplever i hverdagen. Tak til alle de klubber vi har besøgt for at tage  

rigtig godt imod os. Og tak for at I i en positiv ånd fortæller os, hvad der virker  
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godt i DASU og hvad der trænger til en justering - eller som bare skal laves helt 

om. 

Det giver os et godt indblik og en tættere kontakt. Jeg er sikker på, at det også 
bliver lettere at samarbejde i fremtiden. Jeg tror på, at vi ved at samarbejde kan 

udvikle både klubberne og DASU i en bedre retning. Vi fortætter med besøgene i 

2019. 

Jeg synes også, vi har grund til at blive rigtig glade, når nogle af vores bedste 
kørere bruger deres fritid på at hjælpe andre med sporten. Christian Lundgaard 

tog efter Formula Renault Eurocup-løbene på Hungaroring i Ungarn til Sverige for 

at hjælpe vores talenter forud for VM i karting. DTC-mesteren Kasper H. Jensen 
underviser i gokart på ungdomsskolen. De to er forbilleder, som unge mennesker 

kan spejle sig i. I nogle tilfælde bliver de unge grebet af vores sport, i andre 

tilfælde bliver de hjulpet til at blive bedre, eller måske bruger de bare deres fritid 
på noget meningsfuldt. Dette er blot et par eksempler på, hvad der sker omkring 

os. Det er god stil at dele ud af sine erfaringer og sikkert noget, de fleste af os kan 

blive bedre til, uanset hvor i motorsporten vi er. Jeg er sikker på, at det vil hjælpe 
med at fastholde mange af de medlemmer, vi hvert år mister. 

For ganske nylig udgav Danmarks Idrætsforbund en undersøgelse af frafaldne 

medlemmer. Hvorfor holder medlemmerne i seks specifikke specialforbund op 

med at dyrke deres sport? Faktisk var der nogle rigtigt interessante svar som for 
eksempel kvaliteten af træningstilbud; din træner; manglende udvikling af evner, 

form og færdigheder; de sociale aktiviteter og det sociale miljø; atmosfæren i 

klubben; dine klubkammerater samt fællesskabet på dit hold. 
Trænere er jo kun noget, vi bruger i karting og kun for de helt unge. Og vi ved jo, 

at ingen gider det sociale længere - det er jo umuligt at samle nogen til noget. 

Måske har vi taget fejl? Måske er det på tide at give den fuld gas på 
klubudvikling. I alle tilfælde vil vi i 2019 sætte fokus på tilbud tilpasset 

klubberne. Tilbud der kan understøtte klubudvikling, kommunikation, 

uddannelse og hjælp i forhold til øgede krav fra myndighederne. 
I 2017/2018 har tre klubber søgt om optagelse i DASU. En så sent at bestyrelsen 

ikke har fundet det nødvendigt at behandle en eventuel forhåndsoptagelse så tæt 

på repræsentantskabsmødet. Bestyrelsen har i sin behandling af disse 

ansøgninger set på, om klubbernes vedtægter er i overensstemmelse med DASU’s 
regler for optagelse, antal medlemmer, den værdi klubben vil tilføre DASU, 

tidligere afstemninger på repræsentantskabsmøder og sidst om der er 

interessekonflikter med eksisterende klubber. Bestyrelsen har på denne 
baggrund afvist de to ansøgninger der er blevet behandlet i år. Alle klubber har 

naturligvis fået tilbudt at få afgørelsen prøvet på dette års 

repræsentantskabsmøde, og en af klubberne har taget imod dette. 

Autosport 

Tak til Morten Alstrup for at have lavet endnu en fantastisk årgang af Autosport. 
Seks rigtig gode blade med mange baggrundshistorier og fokus på vores frivillige. 

Særligt august-nummeret er jeg glad for. Her synes jeg, at det er lykkedes for  

sportsudvalgene og bestyrelsen at give et indblik i, hvilken retning dansk  
motorsport skal gå det kommende år. Det er vigtigt for mig, at vi nedbryder nogle  
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af de barrierer, der er mellem vores medlemmer, klubberne og DASU. Det gør vi 

bedst med samarbejde og kommunikation. Derfor kan du nu blive lidt klogere på 

i hvilken retning, vi vil udvikle dansk motorsport og konkrete tiltag til næste år. 
Det er selvfølgelig også vigtigt, at du fortæller din klub eller det aktuelle 

sportsudvalg, hvad du synes er godt, og hvad der kan forbedres.  

Sekretariatet 

Jeg får masser af positiv feedback på hvordan vores medarbejdere i sekretariatet 

udfører deres daglige arbejde. Derfor vil jeg gerne fra medlemmer, udvalg og jeg 
selv sige stor tak til sekretariatet for deres arbejde i 2018. 

Vi var dygtige at få valgt Carina Møller ind i FIA’s Women In Motorsport (WIM) 

Commission sidste december. En position vi selvfølgelig udnytter i forhold til 

vores strategispor og generelt i Danmark.  
Vi har også kørt et forsøg med DASU’s egen podcast ”Det ternede flag” i 2018. 

Først med ekstern hjælp og siden helt internt ved sportschef Bo Baltzer Nielsen 

og Bo Skovfoged. De enkelte podcasts har været bygget op omkring Formel 1, 
men vi har forsøgt at koble forskellige discipliner indenfor dansk motorsport på 

også. Jeg synes, at det har været nogle rigtigt gode podcasts, og jeg hører dem 

gerne, når jeg kører i bilen til og fra møder. Vi har naturligvis brug for input for at 
kunne forbedre denne kommunikationsform, så jeg vil opfordre alle der har input 

til at sende den til sekretariatet.  

Tak til generalsekretær Ture Hansen for et fremragende samarbejde og for at 
drive DASU sikkert og godt på vegne af os alle. 

Afslutning 

En stor personlig tak til bestyrelsen skal der lyde for at have taget godt imod mig 

og for virkelig at have villet et godt samarbejde fra den første dag. For nylig brugte 

vi en søndag sammen på at uddanne os i bestyrelsesarbejdet. Det er noget, der 
gerne skulle komme hele DASU til gavn. 

Jeg vil gerne benytte denne beretning til at takke DASU’s mange gode 

samarbejdspartnere. Først og fremmest vor hovedsponsor Dansk Metal. 

DIF og Team Danmark er utroligt vigtige for os. DIF som idrættens 
paraplyorganisation hvor vi har mulighed for at arbejde sæt sammen om generelle 

idrætspolitiske udfordringer. Team Danmark for deres støtte til vores 

eliteudøvere. 
Jeg vil også fremhæve vores gode samarbejde med FDM, hvor vi blandt andet 

samarbejder om FDM DASU Classic og asfaltbaneløb på FDM Jyllandsringen. 

Ikke mindst vil jeg også gerne takke Formula Automobile for deres støtte til DSK 
gennem de sidste tre år. 

I ønskes alle et godt repræsentantskabsmøde 2018. Tak. 

 
Henrik Møller-Nielsen 

Formand for Dansk Automobil Sports Union 
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BERETNING FRA VEJSPORTSUDVALGET 

 
Det fremgår af stemmetalslisten, at der i år er udstedt 8 vejsportslicenser færre 

end sidste år. Dette til trods har der i år været højere deltagertal til løbene end 
sidste år. Heldigvis kan alle med grundlicens – også selvom de er registreret 

under andre udvalg – deltage i løbene under vejsportsudvalget, så licenstallet 

alene giver ikke et retvisende billede af aktiviteterne. Igen i år er der mange 

personer, der har været meget flittige. Ca. 50 personer har deltaget i mere end 10 
løb under vejsportsudvalget, dertil kommer for fleres vedkommende deltagelse i 

udenlandske løb. Også i år er der mange, der har kørt meget få løb. Udfordringen 

er at fastholde flere af disse deltagere i sporten. 
 

Bil-O: 

Mesterskabsløbene i 2018 har igen i år været præget af meget høj kvalitet. Tak til 
klubber og løbsledere for en fin o-løbssæson. I DM-løbene (incl. Hold-DM) har der 

i 7 løb været 42 mandskaber i gennemsnit (en fremgang på 3 mandskaber i 

gennemsnit pr. løb i forhold til sidste år) og i landsdelsmesterskabsløb (SM og 
JFM) derudover har der i 4 løb været 24 mandskaber i gennemsnit (samme 

niveau som sidste år). Klubberne har desuden arrangeret andre lokale løb. Her 

har der i skrivende stund i alt været 11 løb med 17 mandskaber i gennemsnit. 

Desværre har der været en nedgang i antallet af øvrige løb. Det er vigtigt, at 
deltagerne med jævne mellemrum kan komme ud at køre. Klubberne opfordres 

derfor til at arrangere løb, gerne i et samarbejde klubberne imellem. 

 
Instruktørgruppen har lavet udkast til afvikling af løb uden skiltning. Kontrol af 

løbsruten og af tiden sker ved hjælp af GPS-signaler. Der er i forbindelse med DM 

6 kørt et testløb. Der er kommet positive tilbagemeldinger på testløbet fra 
deltagerne, og det er besluttet, at konceptet skal videreudvikles, så der i 2019 kan 

køres flere løb efter dette koncept.  

 
NEZ-mesterskabet i bilorientering køres med 2 tællende løb fra hvert land 

(Sverige, Finland og Danmark). Det har i år været en meget spændende turnering 

med rigtig gode løb i alle 3 lande. I alt 10 danske mandskaber har deltaget i NEZ-

mesterskabet i år. Det lykkedes for Harald Søndergaard og Jan Søndergaard at 
vinde sølvmedaljer. I holdturneringen blev Danmark vinderen. Udvalget ønsker 

tillykke med de fine resultater. 

 
Klassiske pålidelighedsløb (Regularity rally): 

FDM DASU Classic køres over 6 afdelinger med 2 løb i Jylland, 1 på Fyn og 3 på 

Sjælland. I skrivende stund er der kun kørt 5 afdelinger og der har været 
deltagelse af 43 mandskaber i gennemsnit, hvilket er en fremgang på 5 i forhold 

til sidste år. Derudover har der været afviklet 3 øvrige løb med 19 mandskaber i 

gennemsnit. Løbene har igen i år været af høj kvalitet, og flere af klubberne har 
lavet fornemme arrangementer også med noget at se på for publikum, og 

deltagerne kommer rundt til naturskønne dele af Danmark. 
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Også i år har FDM været sponsor for FDM DASU Classic-turneringen. Tak til 

FDM for sponsoratet, som gør det muligt at afvikle og udvikle denne løbsserie, og 

give flotte præmier til medaljetagerne. 
 

Udvalget har gennem de seneste år arbejdet med at udvikle et elektronisk 

tidtagningssystem. Dette udstyr er taget i brug i år, og har været benyttet i alle 

løb. På trods af nogle enkelte ”begyndervanskeligheder” har udstyret virket 
tilfredsstillende. Udvalget vil styrke vejledningen af klubberne i brug af udstyret. 

 

Vejsportsudvalget har besluttet at gennemføre en fælles aktivitet for alle klubber i 
hele Danmark, med det formål at gøre FDM DASU Classic–serien mere synlig, 

med deraf følgende større deltagelse i løbene, og dermed flere medlemmer i 

klubberne. Samtidig vil vi øge FDM´s synlighed i de kredse, som folk med 
interesse for klassiske biler bevæger sig i. 

Aktiviteten, som udvalget lægger op til, er en decideret ”Classic-dag”, hvor 

klubber rundt i landet afvikler et lille prøveløb på samme dato.  
”Classic-dagen” markedsføres via landsdækkende medier, mødesteder for ældre 

biler, mærkeklubber, bilforhandlere af klassiske biler mv. 

 

Økonomiløb: 
Der har ikke i år været klubber, der har arrangeret økonomiløb. 

Vi må konstatere, at der til økonomiløb efter de hidtil kendte principper ikke er 

potentiale til et deltagertal, der kan berettige det store arbejde, der er med at 
arrangere økonomiløb. 

 

--------  
 

Tak til klubber, løbsledere, dommere og sekretariatet for et godt samarbejde 

gennem året. 
 

Ole Skov 
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BERETNING FRA RALLYUDVALGET 

 
Dansk Rally anno 2018. 

2018 har igen været et år med rigtig mange arrangementer, store som små. 
 

DM Rally 

På DM rally-siden havde kun 5 jyske klubber, meldt sig på banen i 2018 som 

Arrangører, og et løb på tysk grund. 
2018 startede med et DM i Horsens, som var 1. afd. af Dansk Super Rally.  

Der blev fundet en serie-sponsor, lige inden det 1. løb skulle løbe af stablen.  
 

Autoplus Dansk Super Rally blev navnet, og i dette sponsorat kunne der blive lidt 
penge til både medieaftalen og til de arrangerende klubber.  

Der blev tildelt en sum penge fra udviklingsmidlerne, så klubberne fik lidt 

startkapital til arrangementerne. 
 

I løbet af året har RU fået klager vedr. hastigheden mellem prøverne. Vi måtte 
gøre én indsats så disse klager ikke skulle gentage sig. 

I DM 4 fik RU etableret en hastighedskontrol, og det skabte en del røre.  

Der var en del hold som blev taget med for høje hastigheder, og andre hold lå lige 
på grænsen.  

RU havde lavet en straf på 5 min. for overtrædelse af en given hastighed i det nye 

reglement.  
Men set i bagklogskabens klare lys, var det nok for meget og det vil blive ændret 

til 2019. 
 

Til DM 5 havde vi bibeholdt vores hastighedskontrol, men denne gang holdt alle 

sig inden for grænsen, og det skal alle kørerne have ros for. 
 

Alt i alt - en rigtig god DM-sæson med rigtig flotte startfelter til samtlige løb. 
Hele 85 forskellige teams deltog i Autoplus Dansk Super Rally inden DM6 og i 

DM6 er der hele 86 hold på start listen og når man går den igennem mangler der 

stadig en del. 
RU håber vi kan nå 100 startende i 2019  

 

Rallysprint 
På Rallysprint siden har det været lidt op og ned, nogle løb blev aflyst, andre 

flyttet, men de fleste løb blev planmæssigt afviklet.  
 

I 2018 har RU haft TSU ude og inspicere sikkerheden ved forskellige 

arrangementer. Så vi har ved dette initiativ, fået sikkerheden løftet all-round. 
 

Dette vil vi også gøre stikprøvevis i 2019. 

 

Klubrally 
DASU etablerede i slutningen af 2017 et talent udviklingsprojekt ”Rally Academy” 

Niveau 3 for klubrally kørere, der skulle fortsætte i 2018.   
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Det har dog vist sig, at der er for få der har vist interesse for det, ellers et rigtig 

godt projekt.  

Så det der skulle have været afholdt i  efteråret 2018, er blevet sat i bero. 
Hvad der sker på denne front i 2019, vil senere blive meldt ud til klubberne. 
 

TorsdagsRally er en succes og Konceptet blev startet op øst for Storebælt i 2017 

af personerne bag MinirallySyd, - og hvilken succes. 
 

I 2018 har antallet af deltagere og tilskuer været større end sidste år. 

I alt har der været ca. 400 hold ude at køre i år. 
 

Der arbejdes med forenklinger af den måde, man kommer i gang med klubrally på 

til 2019. 

Ligeledes forenklinger af cirkulære og reglementer og hvordan man får nye ind i 
sporten. 
 

I 2019 vil RU have øget fokus på sikkerheden. Vi skal sikre, at de løb der 

arrangeres prioriterer sikkerheden, for såvel udøvere som officials og publikum. 
 

Der skal arbejdes med forenkling af Reglement, Cirkulæret og Uddannelse. 
 

Der skal også fremadrettet arbejdes med tilgangen af nye medlemmer og 
fastholdelse af de eksisterende. 

 

Rallyudvalget vil takke af for 2018. 
RU 2018 syntes selv vi har taget initiativer, som flere af de øvrige udvalg, ikke har 

turde tage. RU har taget nogle beslutninger og lave en masse ændringer. Vi tør 

stille spørgsmålstegn, hvor andre tier, og det kan godt være, vi ikke altid gør det 
rigtige, men vi gør noget, og vi lytter til alle Jer derude!!. 

Tak for et godt info-/dialogmøde.  

 
Der kom rigtig mange ting på bordet og vi fik noget med hjem at tænke på. 

 

Alle fra Rallyudvalget takker for 2018 og glæder os til et godt rally-år i 2019. 

 
Hilsen 

Rallyudvalget 
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BERETNING FRA BANESPORTSUDVALGET 

 
2018 sæsonen ovre, vi kan kigge tilbage på en begivenhedsrig sæson. 

 
På offroad siden startede året med at dele vandene i forbindelse med at folkerace 

reglementet blev udgivet. Der var en kæmpe debat på godt og ondt, resultatet blev 

samlet set at deltager antallet faldt i forhold til året inden.  Der er i denne 

forbindelse nedsat et udvalg med en klubrepræsentant fra hver offroad klub, som 
er kommet med et oplæg til nogle reglements ændringsforslag.  

Cross Kart har haft en god sæson hvor alle klasser har været afviklet selvstændigt 

og med gode deltager antal. På Rallycross siden har Nysum banen haft besøg af 
SuperCar Light og Touringcar i forbindelse med 4 afd. Af RallyX Nordic. 

Fantastisk at MNJ giver os disse oplevelser. 

 
På asfalt siden så vi resultatet at et nyt reglement i DEC, Danish Endurance 

Championship, at deltager antallet er vokset på rekord tid, samtidig med at der 

leveres flot og underholdende race.  
Desværre har vi set en tendens at, på asfalt, ser vores kørere ikke flagene og der 

har være for mange sager om dette. Det skal vi have løst til næste sæson.  

 

BU er i gang med de nye reglementer til 2019 og dette arbejde er startet noget 
tidligere end vi plejer, men indtil videre har det været en god proces. Generelt er 

målet at vores Tekniske reglementer er låste mod store ændringer i flere år, så det 

giver sikkerhed og tryghed til at bygge biler til vores klasser. 
Reglement 5 bliver forenklet og flere afsnit kommer i cirkulære så banesporten 

bliver mere omstillingsparat. Reglement 5 kommer også i år i en kun offroad 

udgave. 
 

Der skal lyde en tak til vores klubber og official som er med til at gennemføre 

rigtig gode motorløb 2018. 
 

Vi ses til en spændende 2019 sæson. 

 

 
Nicolaj Fuhrmann 

BU formand. 
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BERETNING FRA KARTINGUDVALGET 

 
Til trods for en fremgang i antallet af licenser i forhold til forrige sæson, har det 

været svært at få et tilfredsstillende antal deltagere til kartingløbene. Hvorfor nu 
dette? Svarene er mange, når man spørger, men ingen har indtil nu kunnet 

kommet med et fyldestgørende svar. Dette var en af mange grunde til at KU før 

sommeren nedsatte et visionsudvalg for at skabe en simpel plan for sporten i 

årene frem. Arbejdet er forløbet tilfredsstillende og er præsenteret for klubberne i 
en første version.  

Visionsudvalget vil nu forsætte arbejdet med at færdiggøre den endelig plan til 

KU. Udvalget vil gerne takke visionsgruppen for deres arbejde, KU er godt klar 
over, at det er en svær og utaknemlig opgave, de er stillet overfor, til trods for 

dette har visionsgruppen lavet et flot stykke arbejde, som KU forventer at DASU`s 

organisation, klubberne, og medlemmerne vil bakke op om. 
 

Dansk Super Kart har fyldt meget i årets løb i KU, hvordan skulle dette 

videreføres. 
 

I 2018 har deltagerantallet desværre ikke matchet opsætningen, men finalen i 

Rødby viste dog gode takter, flere deltagere og et fantastisk godt afviklet 

arrangement, hvilket er et gennemgående træk for hele året i DSK.  
DSK er blevet en SUPER serie, klubberne der afholdte DSK i år lavede et flot 

stykke arbejde, DSK afviklingsgruppen ydede ligesom de foregående år deres 

bedste og er i høj grad grunden til at projektet er lykkedes afviklingsmæssigt. 
Årets DM blev afviklet i Midtjysk Karting Klub og blev en succes med mange 

deltagere, ligeledes her var det DSK-gruppen sammen med alle de frivillige fra 

Midtjysk Karting Klub, der stod for gennemførelsen af løbet. 
Der skal fra KU’s side lyde et stort tillykke til alle DSK- og DM-vinderne. 

 

Igen i 2018 har danske kartingkørere gjort sig positivt bemærket i kartingsporten 
i udlandet, ingen nævnt ingen glemt. Men I kan være helt sikre på, at KU følger 

med i jeres præstationer på banerne. Til årets VM i Sverige var Danmark femte 

største nation i forhold til antal tilmeldte, desværre var resultaterne ikke derefter. 

Til trods for dette er det flot, at en lille nation som Danmark kan mønstre så 
mange deltagere til et VM. 

 

Jeg vil gerne takke KU for et godt samarbejde i 2018, på trods af der har været 
mange opgaver der skulle løses, har alle gjort det godt. 

 

Til slut en stor tak til sekretariatet og alle de personer, der har samarbejdet med 
KU og lavet et stykke frivilligt arbejde, uden jer kunne det ikke lade sig gøre at 

være udvalg. 

 
Kartingudvalgets formand,  

Peter Hansen 
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BERETNING FRA MRC-UDVALGET 

 
2018 har været et med udfordringer på godt og ondt. 

 
På positiv siden kan vi glæde os over, at 1/8 buggy klasserne er tilbage og at der 

er god tilslutning til løbene. 

Opbakningen til vores official uddannelse var god og vi fik en del dommere og 

løbsledere på plads.  
 

Igen i år må vi konstatere, at det er svært at få klubberne til at melde sig til at 

afholde løb. Hvilket afstedkom at 1/10 asfaltklasserne kun fik 2 løb. Og 
deltagerantallet i de enkelte klasser var så lavt, at det ikke opfyldte kravet til et 

mesterskab. 

Et forsøg på at lade alle asfaltklasser køre i samme weekend blev gennemført én 
weekend. De fleste mener, at det er vejen frem.  

I erkendelse af tilmeldingerne har været så ringe, prøver vi i den kommende 

sæson at holde mesterskaberne over én weekend.  
 

Året bød også på en ny asfaltklasse, der deltog som prøve klasse. Det er en el-

drevet 1/8 GT klasse, som er tænkt som et prisbilligt alternativ til de store 1/5 

Touringcar klasser. Klassen er kommet pænt fra start og da den på europæisk 
plan er i kraftig vækst, spår vi også klassen en stor fremtid i Danmark. 

 

I forbindelse med Danish Masters på Jyllands Ringen d. 5. og 6. maj blev der 
gennemført et PR arrangement med deltagelse af alle asfaltklasserne indenfor 

MRC-sporten.  

Håbet er, at vi i 2019 kan afholde et regulært løb i forbindelse Danish Masters. 
 

Til sidst vil vi takke klubberne og de frivillige, der støtter op omkring arbejdet 

hjemme i egne klubber og ved afholdelse af løb. 
 

En særlig tak skal der også lyde til DASU sekretariat, der som altid leverer et 

stort arbejde med at hjælpe udvalg, klubber og medlemmer. 

 
MRC-udvalget ser frem til et godt og produktivt 2019. 
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BERETNING FRA DRAGRACINGUDVALGT 

 
Sæsonen 2018 er nu ved at være overstået. I skrivende stund mangler vi blot, at 

vores DM pokaler skal blive udelt til Danish Dragracing Award 2018, som i år 
afholdes på Fyn. 

 

Udvalget startede med en stor omvæltning, da formanden i en længere årrække 

valgte at træde tilbage. Det har selvfølgelig kostet tid og meget stort 
arbejdsindsats, for at få udvalget på benene igen, stor tak til Søren Madsen for de 

mange år, hvor han var med til at samle dragracing sporten i Danmark. 

 
I denne sæson har vi igen afholdt et DM i dragracing og streetracing, derudover er 

der blevet kørt et Danmarks hurtigste bil på Padborg Park, opvisnings løb på 

Allingåbro hovedgade til AMF, et professionelt afviklet Mosten Raceday, samt et 
meget velbesøgt historisk race på Rømø strand.  

Vi har i år fra udvalgets side, haft fokus på at forenkle det reglement, som vi 

kører efter. Få bedre styr på den tekniske kontrol af køretøjerne, her har vi været 
i gang med at forenkle det gamle reglement 8. Få det tekniske reglement 

opdateret til en version 2018. Dette stykke arbejde er dog ikke blevet helt 

færdiggjort endnu, men håber vi er klar med ny udgave inden udgangen af Q4 

2018. Vi har i år indledt et samarbejde med de andre nordeuropæiske lande, om 
fælles regler inden for det tekniske, og her håber også at dette arbejde snart når i 

mål. 

 
Året i år, bød på 5 nye A3B3 licenser, og i den modsatte ende af skalaen, havde vi 

3 junior dragster, som stillede til start i et løb. Bestemt et tegn på at vi har kørere 

og vil ud i verdenen og køre stærkt, og at viften af kører bliver bredere og bredere. 
 

Ikke mindst vil vi takke alle de frivillige for deres store arbejde, ja uden jer så blev 

alt det her ikke til en skid 😊 Vi ved at der er nogle af jer som investerer både dage 

og uger af jeres fritid, for at holde dragracing sporten i live her i Danmark – så 

kæmpe tak til jer. 

 
I 2019 håber vi på at kan tilbyde flere afdelinger af vores DM serie, måske op til 

15 afdelinger for streetrace klasserne, og 5 for dragracing. Noget vi håber, at 

kunne løfte sløret på- inden årets udgang. 
 

DRU siger tak for et godt år 2018, og håber at 2019 bliver endnu bedre. 

 
Dragracingudvalget. 

V. formand Ulrik Eriksen 
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BERETNING FRA HISTORISK UDVALG 

 
Der har også i 2018 været stor interesse for den Historiske motorsport og 

Youngtimer og pæn tilslutning til arrangementerne både for bane, rally og 
hillclimb. 

 

Efter nogle år uden de store ændringer inden for den historiske motorsport på 

bane, blev der til sæson 2018 præsenteret nye initiativer. Efter opfordring fra en 
række kørere blev grænsen for, hvornår en bilmodel kunne deltage i historisk 

bane, rykket fra 1985 til 1990, så den nye 90-klasse omfattede gruppe A biler fra 

1982 til 1990. Sæsonen har imidlertid vist, at det tager tid, før et nyt initiativ slår 
igennem. Der har kun været få deltagere i den nye klasse i 2018, men 

forventningen er, at 90-klassen vil udvikle sig positivt i de kommende år. 

 
Mens deltagerantallet på bane i 71-klasserne under og over 1300 ccm, 76/81/90 

samt formel har været stabilt i forhold til 2017, har deltagerantallet i 65-klassen 

været markant større, hvilket er meget positivt. Der er dog ingen tvivl om, at der 
mangler tilgang af nye kørere til de historiske klasser på bane. En grund kan 

være, at reglerne inden for historisk motorsport er komplicerede og svære at 

overskue. Der er derfor igangsat et nyt initiativ, hvor målet er at gøre det enklere 

at bygge en bil til de historiske klasser for standard- og GT-biler. 
 

De to byløb i Århus og København med deltagelse af historiske biler er højt 

profilerede attraktioner med titusinder af tilskuere og mange spændende biler. I 
år var der besøg af historiske formel 1 biler ved CHGP, hvilket var en stor 

oplevelse for tilskuerne. Løbene var i år forskånet for større uheld, hvilket også er 

meget positivt. 
 

Historisk Rally afvikles nu i 4 klasser ved Dansk Super Rally DM afdelinger. 

Udviklingen er positiv, hvor nye biler fra 80-erne kommer til.  
Historisk Hillclimb er fortsat i god udvikling og der har i år været fokus på 

bilernes sikkerhedsudstyr. 

 

Hillclimb stævner som Munkebjerg og Silkeborg udvikler sig i omfang og har stor 
bevågenhed fra kørere, presse og publikum. Det er i høj grad et aktiv for den 

historiske motorsport. 

 
Indførelse af dataloggere i Youngtimer-klasserne i stedet for rullefelt til kontrol af 

motorernes effekt har givet noget turbulens siden indførelsen i starten af 2017, 

men det er HU’s indtryk, at uroen har lagt sig. Tilslutningen til YT-1 klassen har 
været markant lavere i 2018, mens deltagerantallet i YT-2 har været større. 

 

Et andet nyt initiativ til sæson 2018 var introduktionen af Youngtimer Classic, 
som er en ny klasse for klassiske biler, der er afledt direkte af Youngtimer-

klassen og afvikles sammen med den. Det har foreløbigt vist sig ikke at være en  
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succes, da der ikke har været nogen deltagere i 2018. Måske er behovet for YT 

Classic ikke til stede, men det er besluttet at prøve endnu et år, før skæbnen for 

YT Classic afgøres. 
 

I modsætning til 2017 har HU ikke været direkte involveret i teknisk kontrol af 

bilerne ved løb i 2018, men overladt det til de teknisk delegerede. Baggrunden 

var, at det gav nogle problemer for medlemmerne af HU både at bistå kørerne 
med teknisk rådgivning og samtidig kontrollere, om bilerne er lovlige. 

Erfaringerne fra 2017 og 2018 har vist, at vi endnu ikke har fundet en god 

løsning på, hvordan bilerne i de historiske klasser kan og skal kontrolleres, men 
det er planen at diskutere problemstillingen med kørerne hen over vinteren. 

 

Historiske Vognbøger 
Der er fortsat tilgang af nye biler i historisk motorsport og derfor et fortsat flow af 

nye vognbøger. 

De nationale Historiske Vognbøger (NAT) er populære at starte på og fornyelsen af 
ældre vognbøger er nu kommet til 2013. Det giver god mening at forny nationale 

vognbøger. Bilerne ændres meget over år og der er fornuft i at opdatere 

vognbøgerne i takt dermed. 

De nationale htp´er (NHTP) som kan anvendes i Norge, Sverige og Danmark er et 
godt alternativ til en international vognbog, med en hurtigere sagsbehandling.  

FIA´s Internationale Historiske Vognbøger (HTP) er hårdt pressede idet der i 

udlandet afvikles flere løbsserier hvor international vognbog ikke kræves. HU 
følger denne udvikling nøje, med henblik på udenlandske bilers deltagelse i 

danske historiske løb, som indtil videre kræver international vognbog. 

 
Samarbejdet i HU foregår i en særdeles positiv og konstruktiv ånd, og også 

samarbejdet med DASU-sekretariatet fungerer særdeles tilfredsstillende. 

 
Henrik Carlsen 

Formand 
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BERETNING FRA ELITEUDVALGET 

 
I 2018 har Eliteudvalget (ELU) fortsat det målrettede arbejde med unionens mest 

talentfulde unge aktive. Dette arbejde samt opnåede resultater er uddybet i side 
to af denne beretning.  

 

Året har igen budt på et væld af store sportslige resultater indenfor banesporten. 

I Formel 1 har Kevin Magnussen fået sit store gennembrud med en række 
fornemme indsatser gennem året, der har givet ham en længerevarende kontrakt 

med hans team, Haas F1. Michael Christensen fortsatte de stolte danske 

traditioner i 24-timers klassikeren Le Mans ved at vinde GT Pro-klassen for 
Porsche. Samtidig fører han i kampen om VM. 

 

Danske kørere har vundet en række store, internationale GT-mesterskaber, og 
flere andre har markeret sig flot gennem sæsonen. 

Indenfor formelsporten har Christian Lundgaard markeret sig som Danmarks 

største talent når talen falder på en mulig næste dansk kører i Formel 1. 
Christian er indplaceret ved Renault F1 Driver Academy som udviklingskører. 

Flere andre unge formelkørere har markeret sig på fornem vis i junior-

mesterskaber i Tyskland, England og USA. 

Tro mod eksisterende elitekoncept har DASU gennemført grundlæggende 
talentudviklingsarbejde for en gruppe unge karting- og formelkørere. Dette 

arbejde er ledet af DASU fysiske træner og DIF-uddannet coach Dennis 

Wounlund, i samarbejde med idrætspsykolog Nikolaj Korsgaard. 
 

Udenfor Team Danmark-samarbejdet har ELU sammen med unionens 

Rallyudvalg, Udviklingsudvalg og FIA Institute iværksat et udviklingsprogram for 
klubrallykørere, samt udarbejdet nyt overordnet talentudviklingskoncept for 

rallysporten. 

 
I 2017 igangsatte ELU netværksgruppen Racing for Denmark, hvor eksterne 

sponsorer har mulighed for at yde økonomisk støtte til særligt udvalgte 

formeltalenter. Dette arbejde resulterede i 2018 i fremskaffelse af ekstra midler, 

der primært er tildelt Christian Lundgaard og Frederik Vesti. Også Christian 
Rasmussen har modtaget støtte fra Racing for Denmark, der køres uafhængigt af 

ELUs øvrige arbejde.  

Midler frembragt på denne måde har bl.a. gjort det muligt at lade DASUs fysiske 
træner ledsage Christian Lundgaard ved dennes løbsaktiviteter året igennem. 

Resultaterne af dette har været særdeles positive.  

 
DASU’s sportschef har i perioden 2017 – 18 gennemført Team Danmark særlige 

efteruddannelse for sportschefer. Dennis Wounlund har tilsvarende gennemført 

DIF’s særlige coachuddannelse, samt deltaget i et antal seminarer. 
Sportschefen har i årets løb udsendt ca. 35 Nyhedsmails og artikler der beskriver 

de løbende aktiviteter. 
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ELU er fortsat involveret i styregrupper for Dansk Super Kart, ATK og Formel 4, 

der vurderes at have særlig betydning for den fortsatte tilgang af talenter til 

sporten.  
 

DASU og Team Danmarks talentarbejde støttes af Dansk Metal. 

 

ELU består af Carl Christian Hansen (fmd), Hans Bruun, Harry Laursen, Jens 
Winther og Jan Magnussen (aktiv repræsentant). Sportschef med dagligt ansvar 

er Bo Baltzer Nielsen. 

 
C.C. Hansen  
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BERETNING FRA UDVIKLINGSUDVALGET 
 
Udviklingsudvalget har i 2018 været sammensat af: Hans Bruun og Hans 

Jørgensen. 

 
Udvalget har arbejdet videre med flere af de projekter, der var igangsat i 2017 

eller tidligere og har igangsat en del nye. Udvalgets ma ̊l er at udvikle nye 

aktiviteter eller forstærke eksisterende primært sammen med klubberne. 
Projektet beskrives, udvikles og afprøves og endelig overgives det, hvis 

resultaterne er tilstrækkeligt positive, til drift i DASU organisation. Modsat - 

vurderes resultaterne som negative - stoppes projektet.  

 
Udvalget har i samarbejdet med en række klubber og udvalg gennemført og 

igangsat flere spændende udviklingsprojekter, blandt andet følgende:  

 
 Dansk Super Kart DSK - projektet kører pa ̊3. sæson med støtte fra 

Formula Automobile. Ma ̊let har været at højne kvaliteten i dansk karting pa ̊ 

nationalt eliteniveau. Resultaterne er meget positive og projektet videreføres 
i en ny form uden ekstern støtte.  

 

 Autospeedway - er nu en integreret del af DASU og en vigtig del af Motor 
Sport Sønderjylland, med kørsel pa ̊ klubbens egen bane i Skærbæk.  

 

 Indførelse af elektronisk positionerings udstyr i vejsport er gennemført.  

 
 Dansk Rally Akademi - hvor der tilbydes udvikling af unge klubrallykørere. 

Der er gennemført kurser i både 2017 og 2018, og planen er, at projektet 

redefineres og forsøges genstartet i 2019. Stor tak til projektledere og 
instruktører. 

 

 Torsdagsrally - klubrally pa ̊ en ny ma ̊de. Stor succes med stor tilgang af 
nye til sporten.  

 

 AutoPlus Dansk Super Rally er gennemført i tæt samarbejde med 
Rallyudvalget og sponsorstøtte fra AutoPlus. DSR har haft stor succes i 

2018 og videreføres med sponsorstøtte i 2019.  

 

Med venlig hilsen  
Hans Jørgensen  

 

25



 

 
BERETNING FRA DISCIPLINÆRUDVALGET 

 
Disciplinærudvalget er i det forløbne år blevet udvidet med et fast medlem, Ebbe 

H. Mortensen, der har kunnet bidrage med viden fra sit tidligere virke i Historisk 
Udvalg, og mangeårige erfaring som banekører i historisk regi. Udvalget er 

herefter fuldtalligt. 

 

Disciplinærsager 
 

Der har foreløbigt været 15 sager til behandling i udvalget. Det er en kraftig 

stigning i forhold til 2017, hvor vi havde 10 sager. Det er primært sager i 
banesportsregi, hvor der har været (for) mange sager med manglende respekt for 

flag, men også sager om vægt/effekt og benzin. 

 
I både rally og banesporten har der været sager vedr. ”takt og tone”. I rally har vi 

behandlet 2 sager vedr. ”modkørsel”, og enkelt sag om brug af dataloggere til 

hastighedsmåling. 
 

I kart sektionen har der været en enkelt sag vedr. fortolkning af promotoraftaler, 

herunder promotorens ret til at uddele sanktioner. 

 
Amatør- & Ordensudvalget 

 

Vi har p.t. færdigbehandlet 5 sager, og en enkelt sag afventer afgørelse. Der har 
været en enkelt kart sag (promotor), 2 rally sager om henholdsvis overtrædelse af 

adm. cirkulære I18 og anvendelse af dataloggere til hastighedsmåling. De 3 øvrige 

sager er banesportssager, hvor en sag vedrører udelukkelse for overtrædelse af 
benzinreglement, og de to øvrige sager er sager vedrørende overtrædelse af 

flagregler. 

 
Afsluttende bemærkninger 

 

Jeg vil takke de øvrige medlemmer af udvalget, samt sportsmedlemmerne, for et 

godt samarbejde i det forløbne år. Samarbejdet med sekretariatet fungerer også 
godt, og jeg vil ligeledes takke sekretariatet for et godt samarbejde i årets løb. 

 

 
 

Troels Kock Nielsen  
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BERETNING FRA AMATØR- OG ORDENSUDVALGET 2018 

 
Efter aflæggelsen af årsberetningen i 2017 blev der ikke indbragt yderligere sager 

for Amatør- og Ordensudvalget (A&O) i 2017. Antallet af sager i kalenderåret blev 
derfor 7 i alt.  

 

I 2018 er der indbragt 6 sager for A&O indtil den 22. oktober, hvor denne beretning 

er skrevet færdig. 2 sager mod Banesportsudvalget (BU), 1 mod Rallyudvalget (RU), 
1 mod Kartingudvalget (KU) og 2 mod Disciplinærudvalget (DIS). 1 vedrørende 

rallysporten og 1 vedrørende banesporten. 5 af sagerne er afsluttet, og den sidste 

bliver afgjort den 8. november.  
 

A&O’s kendelser er løbende blevet offentliggjort på Unionens hjemmeside. Ingen af 

kendelserne er appelleret til DIF-Idrættens Højeste Appelinstans (DIF).  
 

Arbejdsmæssigt har året ikke adskilt sig væsentligt fra foregående år. Som 

forudsagt i sidste års beretning har vi også i 2018 været meget opmærksomme på, 
om sagerne har været egnet til at kunne afsluttes på et skriftligt grundlag uden 

afholdelse af et fællesmøde. Det giver en både smidigere og navnligt hurtigere 

sagsbehandling. Det kræver dog fortsat, at de involverede parter accepterer dette. 

 
 

Søren Lyager 

Formand 
 

22. oktober 2018 
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Forslag 1  

 

Forslag fra Brøndby Motor Club    

 

Reglement 1 

 

 

 
Nugældende tekst Forslag til ændring 

 

12.3  LICENSER - UDSTEDELSE 

 

 

 

12.3  LICENSER - UDSTEDELSE 

Nyt punkt 12.301 

En klub der ikke inden for en tre årige 

periode har lavet arrangementer inden for 

en kategori fratages retten til at udstede 

licenser i den pågældende kategori. 

 

Pkt. 12.301 – 12.304 ændres til 12.302 – 

12.304 

 

------ 

 

Hvis dette forslag bliver godkendt vil der 

være konsekvens rettelser under andre 

punkter i reglement 1 
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Forslag 2 

 

Forslag fra Brøndby Motor Club  

 

Vedtægter §9 og 12 

 

 

 
Nugældende tekst Forslag til ændring 

 

§ 9 

Bestyrelsen. 

a) Sammensætning 

Dansk Automobil Sports Union ledes af en 

bestyrelse på i alt 7 medlemmer: Formand 

og 6 bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen suppleres af 1 suppleant, der 

indtræder ved formand eller 

bestyrelsesmedlems afgang. 
 

 

 

 

§ 12 

Udvalg. 

Unionens aktiviteter varetages af et antal 

udvalg, nedsat af bestyrelsen, idet alle 

sportsudvalg dog vælges af 

repræsentantskabet jf. § 8 d). 
 

 

 

§ 9 

Bestyrelsen. 

a) Sammensætning 

Dansk Automobil Sports Union ledes af en 

bestyrelse på i alt 7  5 medlemmer: 

Formand og 6  4 bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen suppleres af 1 suppleant, der 

indtræder ved formand eller 

bestyrelsesmedlems afgang. 

Ingen klub kan have mere end en 

repræsentant i DASU’s bestyrelse 

 

§ 12 

Udvalg. 

Unionens aktiviteter varetages af et antal 

udvalg, nedsat af bestyrelsen, idet alle 

sportsudvalg dog vælges af 

repræsentantskabet jf. § 8 d). 

 

Ingen klub kan have mere end en 

repræsentant i de enkelte udvalg, dette 

gælder såvel valgte som udpegede udvalg. 

 

  

 

30



Forslag 3 

 

Forslag fra Dragracing Club Denmark 
 

Vedtægter §8 

 

 

Nugældende tekst Forslag til ændring 

 

§ 8 

d) Afstemning 

Afstemninger på repræsentantskabsmødet 

finder sted efter følgende regler: 

Repræsentanten for hver klub har én 

stemme for hvert medlem i henhold til 

klubbens medlemstal pr. 30. september.  

Der kan være begrænsninger i stemmeretten 

for bestemte grupper af klubmedlemmer. 

Begrænsningerne skal være anført i 

reglement 1. 

Ved valg til bestyrelsen kan hver klub 

stemme på det antal medlemmer der skal 

vælges. 

Ved valg til sportsudvalg har klubberne én 

stemme for hver licens, klubben 

repræsenterer i den pågældende sportsgren 

og kan stemme på det antal medlemmer, der 

skal vælges til hvert enkelt sportsudvalg. 

Alle valg og beslutninger i øvrigt sker ved 

almindelig stemmeflerhed, dog kræves til 

vedtægtsændringer, at mindst to tredjedele 

af unionens stemmer er repræsenteret, og at 

mindst to tredjedele af de repræsenterede 

stemmer for forslaget. 

Såfremt repræsentantskabet ikke er 

beslutningsdygtigt, indkaldes inden en 

måned til ekstraordinært 

repræsentantskabsmøde, hvor det/de 

punkt/er, som ikke kunne vedtages på det 

foregående repræsentantskabsmøde, kan 

vedtages med to tredjedeles majoritet af de 

på mødet repræsenterede stemmer. Tid og 

sted for dette ekstraordinære 

repræsentantskabsmøde fastsættes af 

bestyrelsen. 
 

 

§ 8 

d) Afstemning 

Afstemninger på repræsentantskabsmødet 

finder sted efter følgende regler: 

Repræsentanten for hver klub har én stemme 

for hvert medlem i henhold til klubbens 

medlemstal pr. 30. september.  

Der kan være begrænsninger i stemmeretten 

for bestemte grupper af klubmedlemmer. 

Begrænsningerne skal være anført i reglement 

1. 

Ved valg til bestyrelsen kan hver klub 

stemme på det antal medlemmer der skal 

vælges. 

Ved valg til sportsudvalg har klubberne én 

stemme for hver licens, klubben 

repræsenterer i den pågældende sportsgren og 

kan stemme på det antal medlemmer, der skal 

vælges til hvert enkelt sportsudvalg. 

Grundlicens er ikke stemmeberettiget. 

Alle valg og beslutninger i øvrigt sker ved 

almindelig stemmeflerhed, dog kræves til 

vedtægtsændringer, at mindst to tredjedele af 

unionens stemmer er repræsenteret, og at 

mindst to tredjedele af de repræsenterede 

stemmer for forslaget. 

Såfremt repræsentantskabet ikke er 

beslutningsdygtigt, indkaldes inden en måned 

til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, 

hvor det/de punkt/er, som ikke kunne 

vedtages på det foregående 

repræsentantskabsmøde, kan vedtages med to 

tredjedeles majoritet af de på mødet 

repræsenterede stemmer. Tid og sted for dette 

ekstraordinære repræsentantskabsmøde 

fastsættes af bestyrelsen. 

 

Begrundelsen for dette er at vi ikke syntes det 

kan have sin rigtighed, at de rige klubber kan 

spekulerer i grundlicenser for derved, at opnå 

højere antal stemmeberettigede licenser og 

dermed have mere indflydelse.  

Vi mener at kun de kørerlicenser, et aktivt 

medlem kan købe på dasu.dk, skal være 

stemmeberettiget til repræsentantskabsmøder. 
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FORSLAG 4 

 

Forslag fra DASU’s Bestyrelse til behandling på repræsentantskabsmødet 2018 

 

DASU’s reglement 1, 11.311 
 

Nugældende tekst Forslag til ændring 

 

  

11.311 

Sportsreglementer og tekniske reglementer 

skal foreligge til godkendelse og 

offentliggørelse således: 

 Reglement 3 & 4 (rally og 

orienterings-/økonomiløb): 

Godkendelse senest den 1. november og 

offentliggøres senest den 15. november, for 

at få gyldighed for det efterfølgende år 

 

 Øvrige sportsreglementer: 

Godkendelse senest den 1. februar og 

offentliggørelse senest den 15. februar, for 

at få gyldighed for det pågældende 

kalenderår. For MRC vinterreglement 

gælder dog henholdsvis den 1. august og 

den 15. august 

 

 

11.311 

Sportsreglementer og nationale tekniske 

reglementer skal foreligge til godkendelse 

og offentliggørelse således: 

 Reglement 3 & 4 (rally og 

orienterings-/økonomiløb): 

Godkendelse senest den 1. november og 

offentliggøres senest den 15. november, for 

at få gyldighed for det efterfølgende år 

 

 Øvrige sportsreglementer: 

Godkendelse senest den 1. februar og 

offentliggørelse senest den 15. februar, for 

at få gyldighed for det pågældende 

kalenderår. For MRC vinterreglement 

gælder dog henholdsvis den 1. august og 

den 15. august 

 

 

 

Begrundelse: 

Vi ønsker at alle sports- og nationale 

tekniske reglementer udgives senest 15. 

november, således at der er god tid til at 

forbedre sig på næste sæson. 
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FORSLAG 5 

 

Forslag fra DASU’s Bestyrelse til behandling på repræsentantskabsmødet 2018 

 

DASU’s reglement 1, 11.404 
 

Nugældende tekst Forslag til ændring 

 

11.404 

Udvalget foreskriver fælles bestemmelser 

for personlig sikkerhed og for køretøjernes 

sikkerhedsmæssige indretning. Kompetence 

på det teknisk sikkerhedsmæssige område 

omfatter ikke ordensforskrifter af 

sikkerhedsmæssig karakter. 

Udvalget udarbejder og udsender den 

autoriserede oversættelse af FIA's 

internationale tekniske reglementer, dog 

undtaget Appendix K, og bestemmelser på 

dansk og supplerer disse med udfyldende 

bestemmelser af national karakter. 

Reglementer er gældende fra tidspunkter 

for deres offentliggørelse, eller fra en dato 

anført i reglementet. Offentliggørelse kan 

ske via internettet, via unionens 

medlemsblad eller ved udsendelse på en 

sådan måde, at alle sportsudøvere, officials 

og arrangerende klubber har mulighed for 

at kunne bringe sig ajour. 

Der kan ikke ske ændringer af reglementer i 

udvalgsreferater i løbet af året bortset fra 

ekstraordinære tilfælde f.eks. af 

sikkerhedsmæssige årsager, påbud fra 

offentlige myndigheder og internationale 

forbund eller særlige fortolkninger, der 

ekstraordinært kræver afklaring. Kravet om 

offentliggørelse jf. ovenfor er fortsat 

gældende. 

Fortolkninger derudover og forhold af 

reglementsmæssig karakter, der tages op af 

Teknik- og sikkerhedsudvalget, er underlagt 

reglerne for prøvelse ved amatør- og 

ordensudvalget. 

Offentliggjorte fortolkninger er gældende, 

hvis der ikke senest 14 dage efter 

offentliggørelse er indgivet appel til 

 

 

Punkterne 11.404, 11.405 og 11.406 slettes. 

 

Begrundelse: 

Ansvaret for dette område blev flyttet til 

sportsudvalgene ved sidste 

repræsentantskabsmøde. 
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Amatør- og Ordensudvalget jf. punkt 

15.302 

 

11.405 

Teknik- og sikkerhedsudvalget fører 

kontrol med de DASU uddannede tekniske 

kontrollanters virke. 

Teknik- og sikkerhedsudvalget kan 

foretage, eller lade fortage, teknisk kontrol 

eftersyn, i tilfælde af begrundet mistanke 

om brud på bestemmelserne i reglement 2. 

 

11.406 

Ved arrangementer under rally hvor den 

internationale sporting code benyttes, 

overholdes denne. 

Dog kan teknik- og sikkerhedsudvalget og 

rallyudvalget i fællesskab fastlægge en evt. 

efterkontrol under arrangementer, hvor den 

internationale sporting code benyttes. 
 
 

 

34



 

 
FORSLAG 6 

 

Forslag fra DASU’s Bestyrelse til behandling på repræsentantskabsmødet 2018 

 

DASU’s reglement 1, 11.801, 11.803 & 11.804 
 

Nugældende tekst Forslag til ændring 

 

11.801 

I henhold til DASU’s vedtægter § 12a stk. 4 

nedsættes følgende tværgående udvalg: 

eliteudvalg, udviklingsudvalg og 

kursusudvalg 

11.803 

Udviklingsudvalg 

Udviklingsudvalg har over for bestyrelsen 

ansvaret for udviklingsarbejdet i DASU.  

Udviklingsudvalget er ansvarlig for 

udvikling, igangsætning og gennemførelse 

af kampagner med formål at udbrede 

kendskabet til dansk bilsport, herunder at 

tiltrække og fastholde nye aktive 

medlemmer inden for alle sportskategorier. 

Udviklingsudvalget er ansvarlig for 

udarbejdelse af unionens PR- og 

akkvisitionsmateriale.  

Udviklingsudvalget igangsætter i 

samarbejde med DASU’s medlemsklubber 

projekter med henblik på at fremme de 

ovenfor nævnte mål.  

Udviklingsudvalget er både igangsætter af 

initiativer, og bestyrelsens sagsbehandler 

inden for alle forhold i udviklingsarbejdet – 

herunder evaluering af lokale, regionale og 

landsdækkende initiativer. 

Udviklingsudvalget tildeles DASU’s 

samlede budget for udviklingsarbejdet. 

11.804 

Kursusudvalg 

Kursusudvalget har over for bestyrelsen 

ansvaret for den samlede uddannelses- og 

kursusaktivitet i DASU. 

 

11.801 

I henhold til DASU’s vedtægter § 12a stk. 4 

nedsættes følgende tværgående udvalg: 

eliteudvalg, udviklingsudvalg og 

kursusudvalg 

 

 

Punkterne 11.803 & 11.804 slettes. 

 

Begrundelse: 

Udvalgene nedlægges og ansvaret for hhv. 

uddannelse og udvikling lægges direkte i 

bestyrelsen, hvilket reelt set har været 

praksis igennem de seneste år. 
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Kursusudvalgets ansvarsområde omfatter 

herunder udarbejdelse af 

uddannelsespolitik, 

kompetenceudviklingsplaner, 

evalueringssystemer og kvalitetsudvikling. 

Derudover er kursusudvalget ansvarlig for 

udvikling, udbud og gennemførelse af såvel 

almene som sportsfaglige kursusaktiviteter, 

i tæt dialog med bestyrelsen og respektive 

sportsudvalg, permanente udvalg og 

tværgående udvalg. Kursusudvalget tildeles 

DASU’s samlede budget til uddannelses- 

og kursusaktiviteter, dog undtaget udgifter 

og indtægter fra løbsleder- og 

dommerseminarer. 
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FORSLAG 7 

 

Forslag fra DASU’s Bestyrelse til behandling på repræsentantskabsmødet 2018 

 

DASU’s reglement 1, 12.301 
 

Nugældende tekst Forslag til ændring 

 

 

12.301 

Udstedelse af licenser  

 

Nationale licenser kan udstedes til 

 

 Alle borgere i EU 

 Statsborgere i et land som er 

tilsluttet FIA, såfremt de har fast 

bopæl i Danmark og har tilladelse 

fra deres eget ASN. (Licensen 

udstedes af DASU mod indsendelse 

af folkeregisterbevis og tilladelse fra 

ASN) 

 Statsborgere i et land, som ikke er 

tilsluttet FIA, såfremt FIA 

øjeblikkeligt underrettes derom. 

Internationale licenser udstedes i henhold til 

FIA’s reglement. 

 

 

 

12.301 

Udstedelse af licenser  

 

Nationale licenser kan udstedes til 

 

 Alle danske statsborgere borgere i 

EU 

 Statsborgere i et land som er 

tilsluttet FIA, såfremt de har fast 

bopæl i Danmark og har tilladelse 

fra deres eget ASN. (Licensen 

udstedes af DASU mod indsendelse 

af folkeregisterbevis og tilladelse fra 

ASN) 

 Statsborgere i et land, som ikke er 

tilsluttet FIA, såfremt FIA 

øjeblikkeligt underrettes derom. 

Internationale licenser udstedes i henhold til 

FIA’s reglement. 

 

Begrundelse: 

I henhold til FIA’s regler 
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FORSLAG 8 

 

Forslag fra DASU’s Bestyrelse til behandling på repræsentantskabsmødet 2018 

 

DASU’s reglement 1, 13.1 og 13.8 
 

Nugældende tekst Forslag til ændring 

 

13.103 

Åbne nationale konkurrencer 

Åbne nationale konkurrencer (kategori E, F 

& G) er åbne for alle danske deltagere. 

Disse kan være mesterskabskonkurrencer 

eller ikke mesterskabskonkurrencer. 

 

13.104 

Begrænsede nationale konkurrencer 

Begrænsede nationale konkurrencer 

(kategori H) omfatter deltagelse af 

medlemmer fra 2 til 5 klubber. 

 

13.105 

Træningsløb 

Træningsløb (kategori I) er uden egentlig 

konkurrence, hvor alle kan deltage. 

 

13.106 

Lukkede nationale konkurrencer 

Lukkede nationale konkurrencer (kategori 

J) er kun for medlemmer fra den 

arrangerende klub. 

 

13.107 

Andre arrangementer 

Andre arrangementer (kategori K) der ikke 

falder ind under de nævnte kategorier, er 

f.eks. kursusløb, bilistprøver etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.104 

Begrænsede nationale konkurrencer 

Begrænsede nationale konkurrencer 

(kategori H) omfatter deltagelse af 

medlemmer fra 2 til 5 klubber. 

 

13.105 

Træningsløb 

Træningsløb (kategori I) er uden egentlig 

konkurrence, hvor alle kan deltage. 

 

13.106  13.104 

Lukkede nationale konkurrencer 

Lukkede nationale konkurrencer (kategori 

J) er kun for medlemmer fra den 

arrangerende klub. 

 

13.107  13.105 

Andre arrangementer 

Andre arrangementer (kategori K) der ikke 

falder ind under de nævnte kategorier, er 

f.eks. træning, kursusløb, trackday 

bilistprøver etc.  

 

Begrundelse: 

Vi ønsker en forenkling af kategorierne. Vi 

kan evt. tilføje under de åbne konkurrence, 

at der i tillægsreglerne til ikke 

mesterskabsløb kan laves begrænsninger i 

forhold til hvilke klubbers medlemmer, der 

kan deltage. 

 

38



 

 
 

Forslag fra DASU’s Bestyrelse til behandling på repræsentantskabsmødet 2018 

 

DASU’s Reglement 1, pkt. 13.8 
 

Nugældende tekst Forslag til ændring 

13.8 ANSØGNING OM 

KONKURRENCETILLADELSE 

 

13.801 

For alle de i kategorierne A-H anførte 

arrangementer, skal der i hvert tilfælde til 

DASU indsendes en ansøgning, med 

undtagelse af O- og P-løb (under 300 km) i 

kategorierne F-H, der blot skal anmeldes. 

Ansøgning indsendes på specielle 

blanketter. 

 

13.802 

For rally skal ansøgningen være DASU i 

hænde senest 90 dage før løbsdagen, og den 

skal være bilagt 5 eksemplarer af 

tillægsreglerne, kort med indtegnet rute, 

rutebeskrivelse (i et antal af berørte 

politikreds +3) og dokumentation for, at 

betingelserne i cirkulærets afsnit IV, pkt. 4c 

og 4d er opfyldt. 

 

13.803 

For pålidelighedsløb og økonomiløb over 

300 km skal ansøgningen være DASU i 

hænde senest 70 dage før løbsdagen, og den 

skal være bilagt 5 eksemplarer af 

tillægsreglerne, kort med indtegnet rute, 

rutebeskrivelse (i et antal af berørte 

politikredse + 3) og dokumentation for, at 

betingelserne i cirkulærets afsnit IV, pkt. 4 

c og d er opfyldt. 

 

13.804 

For MRC-løb henvises der til reglement 7. 

 

13.805 

For kartingløb henvises til reglement 6. 

 

 

 

 

Afsnit slettes. 

 

Begrundelse 

Frister og krav fremgår af de respektive 

sportsreglementer 
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13.806 

For øvrige arrangementer skal ansøgningen 

være DASU i hænde senest 30 dage før 

løbsdatoen. 

 

13.807 

For O-løb skal ansøgningen kun sendes til 

politiet i den politikreds, hvor starten finder 

sted, senest 30 dage før løbets afholdelse. 

 

13.808 

For arrangementer i kategorierne H og I 

indsendes ansøgning, så snart de er 

planlagt, for O-løb til politiet, for øvrige 

også til DASU. 
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FORSLAG 9 

 

Forslag fra DASU’s Bestyrelse til behandling på repræsentantskabsmødet 2018 

 

DASU’s reglement 1, 14.004 
 

Nugældende tekst Forslag til ændring 

 

14.004 

Amatør- og Ordensudvalget og 

disciplinærudvalget kan ikende følgende 

straffe, afhængig af forseelsens karakter: 

 

 offentlig advarsel, 

 bøde, 

 strafsekunder, 

 udelukkelse, 

 indskrænke gyldighedsområde 

og/eller inddragelse af licens 

 suspension, 

 diskvalifikation. 

 

 

14.004 

Amatør- og Ordensudvalget og 

disciplinærudvalget kan ikende følgende 

straffe, afhængig af forseelsens karakter: 

 

 offentlig advarsel,  

 bøde, 

 strafsekunder, 

 udelukkelse, 

 indskrænke gyldighedsområde 

og/eller inddragelse af licens 

 betinget suspension 

 suspension, 

 diskvalifikation. 

 

 

 

 

Begrundelse: 

Vi ønsker at lave den offentlige advarsel om 

til en betinget suspension, da vi mener det er 

en mere brugbar og passende straf. For 

hvad er en offentlig advarsel, hvor længe 

gælder den og betyder den noget for en evt. 

senere forseelse? Og hvordan skal den 

offentliggøres? 
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FORSLAG 10 – Administrativt 

 

Forslag fra DASU’s Bestyrelse til behandling på repræsentantskabsmødet 2018 

 

DASU’s Reglement 1 
 

Nugældende tekst Forslag til ændring 

10.006 

Anmeldelse til official kurser sker via 

deltagerne klub, der efterfølgende modtager 

en nota på kursusafgiften. 

Efter kursusafholdelse fremsender 

sekretariatet en kursusliste med 

deltagernavne samt kvittering til brug for 

ansøgning til kommunen. 

 

 

 

10.1 LEGITIMATIONSKORT 
 

10.101 

DASU udsteder 2 kategorier af 

legitimationskort: 

 DASU legitimationskort 

 Officialkort. 

 

For legitimationskort, se administrativt 

cirkulære I2 

 

10.102 

Officialkort udstedes til alle, der med 

tilfredsstillende resultat har gennemgået et 

officialkursus.  

Disse kort er hvide med blå markering og 

giver ret til at fungere som official i den 

anførte kategori. 

 

10.103 

Officialkort udfærdiges af sekretariatet og 

tilsendes klubben direkte inden 8 dage efter 

kursuslederen har givet meddelelse om 

bestået kursus. 

Kortene udfyldes med kategori og 

gyldighedsperiode i henhold til 

sportsreglementernes bestemmelser. 

10.006   nyt punkt nr. 14.407 

Anmeldelse til official kurser sker via 

deltagerne klub, der efterfølgende modtager 

en nota faktura på kursusafgiften. 

Efter kursusafholdelse fremsender 

sekretariatet en kursusliste med 

deltagernavne kan klubberne få fremsendt 

en deltagerliste, kursusprogram samt 

kvittering til brug for ansøgning til 

kommunen 

 

10.1 LEGITIMATIONSKORT 
 

10.101 

DASU udsteder 2 kategorier af 

legitimationskort: 

 DASU legitimationskort 

 Officialkort. 

 

For legitimationskort, se administrativt 

cirkulære I2 

 

10.102 og 10.103 

Teksten flyttes til 12.407 Officiallicenser  
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Opdateret officialliste lægges løbende på 

www.dasu.dk 

Ved eventuel suspension o.l. skal 

officialkortet omgående indsendestil 

DASU’s sekretariat. 
 

10.2 DOPING 

 

Dansk Automobil Sports Union og dens 

medlemsklubber er underkastet Danmarks 

Idrætsforbunds love, ordens- og 

udelukkelsesbestemmeler samt alle i 

henhold hertil af idrætsforbundet og dets 

organer trufne bestemmelser. 

 

Der henvises til www.dif.dk, reglementer: 

1. Nationale antidopingregler 

2. Motionsdopingreglement. 

10.3 MATCHFIXING 

 

Dansk automobil Sports Union og dens 

medlemsklubber er underkastet Danmarks 

Idrætsforbunds love, ordens- og 

udelukkelsesbestemmelser samt alle i 

henhold hertil af idrætsforbundet og dets 

organer trufne bestemmelser. 

Der henvises til www.dif.dk lovregulativ 

VIII Matchfixingregulativet. 
 
 

11.304 

Ved valg nævnt under pkt. 11.302: 

 

 giver A1-licenser stemmer til såvel R- 

som B-udvalget. 

 ved afstemning til banesportsudvalget 

følges følgende regler: 

 B-licenser opdeles efter off-road og 

asfalt, således: 

- alle B-licenser fra klubber, der i 

det forløbne år har arrangeret 

asfaltbane løb eller test på 

asfaltbane, stemmer om de tre 

poster i banesportsudvalget, der 

skal besættes med asfaltsportens 

repræsentanter. 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt pkt. nr. 17.0 Doping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt punkt nr. 18.0 Matchfixing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 giver A1-licenser stemmer til såvel R- 

som B-udvalget. 

 

Begrundelse 

Der udstedes 1-2 kombi licenser af denne 

type om året og der findes ikke kombi 

licenser for andre typer licenser, derfor 

ønskes bortfald af licensen og der skal i 

stedet købes to licenser på lige fod med 

andre licensindehavere. 
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- alle B-licenser fra klubber, der i 

det forløbne år har arrangeret 

offroad-løb eller test på off-road 

baner stemmer om de tre poster i 

banesportsudvalget, der skal 

besættes med off-road sportens 

repræsentanter. 

- alle andre klubbers B-licenser 

deles lige mellem asfalt og off-

road. Ved ulige antal B-licenser i 

en klub forhøjes til nærmeste hele 

antal. 

- alle B-licensindehavere stemmer 

om formandsposten i 

banesportsudvalget. 
 

11.313 

Sportsreglementer og Tekniske 

reglementer efter pkt. 11.311 

offentliggøres på unionens hjemmeside 

senest på dato for offentliggørelse. 

Reglementer efter pkt. 11.312 

offentliggøres på unionens hjemmeside 

senest på ikrafttrædelsesdagen, eller når 

de tilgår DASU’s sekretariat. DASU’s 

klubber afgiver bestilling på 

sportsreglementer (papirtryk). 

 

De to første eksemplarer af hvert 

reglement er vederlagsfrit. For yderligere 

eksemplarer opkræves gebyr samt porto. 

Bestilling til levering senest 1. marts skal 

være sekretariatet i hænde senest 1. 

november året før. Sportsreglementer og 

tekniske reglementer efter pkt. 11.311 

tilsendes klubberne således: Reglement 3 

& 4 (rally og orientering- 

/økonomiløb) senest den 1. december. 

Øvrige reglementer senest den 1. marts.  

For reglementer efter pkt. 11.312, 14 dage 

efter ikrafttrædelsesdagen / tilgået 

DASU’s sekretariat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.313 

Sportsreglementer og Tekniske 

reglementer efter pkt. 11.311 

offentliggøres på unionens hjemmeside 

senest på dato for offentliggørelse. 

Reglementer efter pkt. 11.312 

offentliggøres på unionens hjemmeside 

senest på ikrafttrædelsesdagen, eller når 

de tilgår DASU’s sekretariat. DASU’s 

klubber afgiver bestilling på 

sportsreglementer (papirtryk) senest 1. 

november. 

De to første eksemplarer af hvert 

reglement er vederlagsfrit. For yderligere 

eksemplarer opkræves gebyr samt porto. 

Bestilling til levering senest 1. marts skal 

være sekretariatet i hænde senest 1. 

november året før. Sportsreglementer og 

tekniske reglementer efter pkt. 11.311 

tilsendes klubberne således: Reglement 3 

& 4 (rally og orientering- 

/økonomiløb) senest den 1. december. 

Øvrige reglementer senest den 1. marts.  

For reglementer efter pkt. 11.312, 14 dage 

efter ikrafttrædelsesdagen / tilgået 

DASU’s sekretariat. 
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12.103 

Udmeldelse 

Alle medlemmer udmeldes automatisk pr. 

31.december. 

 

 

 

 

Flytning 

Medlemmet meddeler adresseændringen til 

DASU via sin stamklub 
 
 

 

12.202 

Det er dog tilladt interesserede, som ikke er 

medlem af en klub under DASU, over en 

periode, at deltage i: 

 indtil 5 trænings O-løb samt et åbent løb 

udenfor konkurrence 

 indtil 3 klubrally eller rallysprint (2. 

kører) 

 lukkede klubdage på 1-dagslicens  

 indtil 3 MRC-løb  

 i karting indtil 3 lukkede løb eller 

træningsløb  

 3 FR løb eller træning  

De nærmere bestemmelser for deltagelse og 

registrering er bestemt i det enkelte 

sportsreglement.  

 

12.207 

Officiallicensers gyldighed er anført på 

licenskortet. 

Alle officiallicenser udløber 30.4. i 

udløbsåret. 

Se endvidere de respektive 

sportsreglementer 

 

12.211 

Forevisning af licens 

Enhver deltager 

(kører/anmelder/mekaniker) i en 

konkurrence eller træning skal på 

forlangende af en official fremvise sin 

licens. 

Såfremt en deltager ikke kan fremvise 

gyldig licens, skal dommeren/-løbslederen 

12.103 

Udmeldelse 

Alle medlemmer udmeldes automatisk pr. 

31.december. 

 

Et medlemskab løber fra den dato det 

tegnes til 31.12. samme år 

 

Flytning 

Medlemmet meddeler adresseændringen til 

DASU via sin stamklub 

Adresseændring fortages i klub- og 

medlemsportalen 

 

12.202 

Punkt slettes 

Begrundelse: 

Samme tekst fremgår i administrativt 

cirkulære B1. 

 

Efterfølgende punktnumre  

12.203 – 12.206 ændres til 12.202 – 12.205 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12.207 flyttes til 12.407 officiallicenser 

Efterfølgende punktnumre 12.208 – 12.211 

ændres til 12.207 – 12.210. 

 

 

 

 

 

12.211 

Forevisning af licens 

Enhver deltager 

(kører/anmelder/mekaniker) i en 

konkurrence eller træning skal på 

forlangende af en official fremvise sin 

licens. 

Såfremt en deltager ikke kan fremvise 

gyldig licens, skal dommeren/-løbslederen 
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forlange erlagt et depositum. 

Størrelsen af dette fastsættes hvert år af 

bestyrelsen (Se ADM CIR H 1). 

Hvis den krævede licens forevises for 

løbsledelsen inden 8 dage, tilbagebetales 90 

% af depositummet. I modsat fald 
indsendes 90 % af beløbet til DASU tillige 

med en indberetning af den pågældende 

kører/anmelder/mekaniker. 

 

 

 

12.304 

Regler for deltagelse i danske nationale løb 

af borgere fra andre lande, følger de til 

enhver tid gældende bestemmelser i FIA's 

Sporting Code. 

Det samme gælder DASU-medlemmers 

deltagelse i andre landes nationale løb. 

 

Deltagelse i nationale løb i udlandet kræver 

en starttilladelse som tilkøbes ved 

licensbestilling. 

Det enkelte sportsreglement foreskriver 

hvilke typer nationale licenser der kan 

udstedes starttilladelse til. 

 

 

 

 

12.405 

Anmelderlicens - Team 

Såfremt en anmelder ønsker at oprette et 

team og erholder anmelder-licens i dette 

teams navn, skal teamet registreres. 

 

Registrering af team omfatter følgende: 

ordet ”team” og teamets navn. 

Ansøgning om registrering foregår pr. brev 

gennem ansøgerens stamklub. 

For registrering af team erlægges en årlig 

afgift, der fastsættes af DASU’s bestyrelse. 

Såfremt teamets navn ønskes påsat en 

automobil, må mærkets flademål ikke 

overstige 1200 cm². 

Teammærket må kun påsættes to steder på 

køretøjet. 

 

forlange erlagt et depositum og en bøde. 

Dommer/løbsleder indberetter den 

pågældende og overfører beløbet til DASU. 

Størrelsen af dette fastsættes hvert år af 

bestyrelsen (Se ADM CIR H 1). 

Hvis den krævede licens forevises for 

løbsledelsen til DASUs sekretariat inden 8 

dage, tilbagebetales depositummet. I 

modsat fald indsendes 90 % af beløbet til 

DASU tillige med en indberetning af den 

pågældende kører/anmelder/mekaniker. 

 

12.304 

Regler for deltagelse i danske nationale løb 

af borgere fra andre lande, følger de til 

enhver tid gældende bestemmelser i FIA's 

Sporting Code. 

Det samme gælder DASU-medlemmers 

deltagelse i andre landes nationale løb. 

 

Deltagelse i nationale løb i udlandet kræver 

en starttilladelse som tilkøbes ved 

licensbestilling. 

Det enkelte sportsreglement foreskriver 

hvilke typer nationale licenser der kan 

udstedes starttilladelse til. 

 

Begrundelse 

Tilkøbes ikke mere, er inkluderet 

 

12.405 

Punkt slettes 
 

Begrundelse 

Et team/firma medlemskab oprettes i 

klubportalen uden yderligere ansøgning. 

Team bliver også nævnt i 12.404. 
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Teams under MRC-udvalget falder ikke ind 

under disse bestemmelser. 
 

12.406 

Promotorlicens 

Ved en promotor forstås en person eller et 

firma (med registreret CVR-nr.), der ønsker 

at stå som arrangør af et arrangement 

(promotorarrangement) og/eller en særlig 

konkurrenceklasse (promotorklasse) i 

DASU regi. 

 

En promotor skal have udstedt en 

promotorlicens. Denne licens er gyldig for 

et kalenderår. For licensen betales en årlig 

afgift som fastsat i ADM CIR. 

 

Promotorlicens udstedes efter ansøgning til 

unionens bestyrelse. For at opnå licens skal 

den pågældende være medlem af en klub 

under DASU. Fornyelse af promotorlicens 

godkendes af bestyrelsen. 

 

En promotor kan altid henvende sig direkte 

til et sportsudvalg. 

 

En promotor får tilsendt: 

 

 FIA’s automobilsports årbog og/eller,  

 CIK’s kartingårbog. 

 

En promotorlicens indehaver har samme 

rettigheder og pligter som øvrige 

licensindehavere og er undergivet de i afsnit 

12.3 anførte: Almene regler. 

En promotor har endvidere pligter og 

rettigheder i henhold til det enkelte 

sportsreglement.  

 

Hvis en promotor er indehaver af en 

anmelderlicens, kan dette ikke anvendes ved 

de arrangementer, han er promotor for. 

 

12.407 

Fabrikant-/forhandlerlicens 

 

 

 

 
 

 

12.406  nyt pkt. nr. 12.405 

Promotorlicens 

Ved en promotor forstås en person eller et 

firma (med registreret CVR-nr.), der ønsker 

at stå som arrangør af et arrangement 

(promotorarrangement) og/eller en særlig 

konkurrenceklasse (promotorklasse) i 

DASU regi. 

 

En promotor skal have udstedt en 

promotorlicens. Denne licens er gyldig for 

et kalenderår. For licensen betales en årlig 

afgift som fastsat i ADM CIR. 

 

Promotorlicens udstedes efter ansøgning til 

unionens bestyrelse. For at opnå licens skal 

den pågældende være medlem af en klub 

under DASU. Fornyelse af promotorlicens 

godkendes af bestyrelsen. 

 

En promotor kan altid henvende sig direkte 

til et sportsudvalg. 

 

En promotor får tilsendt: 

 

 FIA’s automobilsports årbog og/eller,  

 CIK’s kartingårbog. 

 

En promotorlicens indehaver har samme 

rettigheder og pligter som øvrige 

licensindehavere og er undergivet de i afsnit 

12.3  12.2 anførte: Almene regler. 

En promotor har endvidere pligter og 

rettigheder i henhold til det enkelte 

sportsreglement.  

 

Hvis en promotor er indehaver af en 

anmelderlicens, kan dette ikke anvendes ved 

de arrangementer, han er promotor for. 

 

12.407  Nyt pkt. nr. 12.406 

Fabrikant-/forhandlerlicens 
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14.605 

Ved diskvalifikation forholdes som i punkt 

14.406. Endvidere fortabes retten til 

mesterskab det år, ikendelsen sker. Sker 

ikendelsen som følge af deltagelse i en 

mesterskabsafdeling, fortabes eventuelle 

mesterskabspoints i stævnet, ligesom de 

øvrige mesterskabspoints slettes. I disse 

afdelinger sker i øvrigt ingen ændringer. 

 

14.701 

DASU er berettiget til at offentliggøre 

meddelelser om de sanktioner, der træffes 

mod personer, organisationer, bestemte 

automobiler, karts og automobil-

/kartmærker. 

 

 

 

 

 

 

16.0 KOMMERCIELLE FORHOLD  

16.1 AMATØR-, REKLAME- 

OG PRÆMIEREGLEMENT 

 

16.101 

Definition 

Amatør er den, der konkurrerer af interesse 

for sporten, eller virker som official, uden 

tanke på nogen form for økonomisk fordel. 

Amatørlicens kan søges af enhver, der på 

sin licensansøgning skriver under på, at 

hun/han ikke - inden for de sidste 2 år - har 

haft indkomst fra automobilsport, der 

oversteg den til enhver tid gældende højeste 

dagpengesats. 

 

16.102 

Præmier, startpenge mv. 

Enhver licensindehaver har ret til direkte at 

modtage kontante præmier, præmiechecks, 

gavekort eller lignende samt kontant 

vederlag for officialhverv, når dette ikke 

overstiger statens diæter. 

 

14.605 

Ved diskvalifikation forholdes som i punkt 

14.406. 14.506 Endvidere fortabes retten til 

mesterskab det år, ikendelsen sker. Sker 

ikendelsen som følge af deltagelse i en 

mesterskabsafdeling, fortabes eventuelle 

mesterskabspoints i stævnet, ligesom de 

øvrige mesterskabspoints slettes. I disse 

afdelinger sker i øvrigt ingen ændringer. 

 

14.701 

DASU er berettiget til at offentliggøre 

meddelelser om de sanktioner, der træffes 

mod personer, organisationer, bestemte 

automobiler, karts og automobil-

/kartmærker. 

Suspensioner offentliggøres på 

suspensionslisten med navn og id nr. 

Slettes når perioden er udløbet. Kendelser 

fra A&O og DIS offentliggøres i 

anonymiseret form på dasu.dk 

 

16.0 KOMMERCIELLE FORHOLD  

16.1 AMATØR-, REKLAME- 

OG PRÆMIEREGLEMENT 

 

16.101 

Definition 

Amatør er den, der konkurrerer af interesse 

for sporten, eller virker som official, uden 

tanke på nogen form for økonomisk fordel. 

Amatørlicens kan søges af enhver, der på 

sin licensansøgning skriver under på, at 

hun/han ikke - inden for de sidste 2 år - har 

haft indkomst fra automobilsport, der 

oversteg den til enhver tid gældende højeste 

dagpengesats. 

 

16.102 

Præmier, startpenge mv. 

Enhver licensindehaver har ret til direkte at 

modtage kontante præmier, præmiechecks, 

gavekort eller lignende samt kontant 

vederlag for officialhverv, når dette ikke 

overstiger statens diæter. 

48



 

 
Over de udbetalte beløb skal den 

pågældende føre særskilt regnskab. 

Vedrørende beskatning, se pkt. 18.105. 

 

16.103 

Rejsegodtgørelse 

Såvel deltagere som officials må modtage 

rejsegodtgørelse, når godtgørelsen ikke 

overstiger det beløb, der direkte er brugt til 

transport og ophold for den pågældende, 

hans/hendes mekanikere og hans/hendes 

materiel til, henholdsvis fra det pågældende 

arrangement. 

 

16.104 

Reklame 

Konkurrencedeltagere må i forbindelse med 

konkurrencer kun bære reklame på deres 

idrætstøj og materiel, såfremt varegrupper 

eller illustrationer ikke kan opfattes 

frastødende, og teksten må ikke indeholde 

opfordringsord. 

 

16.105 

Kontante ydelser er skattepligtig indkomst 

jfr. gældende regler fra Skat. 

 

16.3 ØKONOMISK STØTTE 

16.301 

Fra DASU 

Kørere eller andre, der af unionens bestyrelse 

har fået bevilget rejsetilskud, skal umiddelbart 
efter rejsen indsende resultatliste eller 

tilsvarende fra arrangementet. 

Ved løb, hvortil der er udpeget en holdleder, 
skal denne indsende en rapport, der dækker alle 

deltagerne i dette løb. 

Når der er modtaget dokumentation for 
deltagelse i det pågældende arrangement, vil 

rejsetilskuddet blive udbetalt fra DASU’s 

sekretariat. 

 
16.302 

Intet medlem af DASU må uden fremsendelse 

gennem DASU indgive nogen form for 
ansøgning til Team Danmark. 

 

Over de udbetalte beløb skal den 

pågældende føre særskilt regnskab. 

Vedrørende beskatning, se pkt. 18.105. 

 

16.103 

Rejsegodtgørelse 

Såvel deltagere som officials må modtage 

rejsegodtgørelse, når godtgørelsen ikke 

overstiger det beløb, der direkte er brugt til 

transport og ophold for den pågældende, 

hans/hendes mekanikere og hans/hendes 

materiel til, henholdsvis fra det pågældende 

arrangement. 

 

16.104 16.101 

Reklame 

Konkurrencedeltagere må i forbindelse med 

konkurrencer kun bære reklame på deres 

idrætstøj og materiel, såfremt varegrupper 

eller illustrationer ikke kan opfattes 

frastødende, og teksten må ikke indeholde 

opfordringsord. 

 

16.105 16.102 

Kontante ydelser er skattepligtig indkomst 

jfr. gældende regler fra Skat. 

 

16.3 ØKONOMISK STØTTE 

Punkt slettes 

 

Begrundelse 

Står i aftalen med de støtteberettigede 
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16.4 REGLER FOR 

PROFESSIONELLE 

 

16.401 

DASU kan optage aktive 

(konkurrenceberettigede) professionelle 

idrætsudøvere. 

Optagelse som professionel kan dog først 

finde sted ved det fyldte 16. år. 

 

16.402 

Idrætsudøvere, der i et kalenderår gennem 

præmier, sponsorstøtte eller på anden måde 

ved idræt har indtægter, der overstiger den 

til enhver tid gældende højeste 

dagpengesats, betragtes som professionelle. 

 

16.403 

Der føres et særskilt register over 

professionelle, idet midler der tildeles 

unionen, alene må anvendes til gavn for 

amatør idrætsudøvere. 

 

16.404 

Professionelle er underlagt bestemmelserne i 

FIA's og DASU’s vedtægter, reglementer 

m.v. med mindre det udtrykkeligt er anført, 

at disse kun vedrører amatør idrætsudøvere. 

 

16.405 

Professionelle kan ikke: 

 vælges til tillidsposter indenfor DASU. 

Dette gælder dog ikke en eventuel 

oprettet specialafdeling for 

professionelle, 
 
 

16.4 16.3.  REGLER FOR 

PROFESSIONELLE 

 

16.401 

DASU kan optage aktive 

(konkurrenceberettigede) professionelle 

idrætsudøvere. 

Optagelse som professionel kan dog først 

finde sted ved det fyldte 16. år. 

 

16.402 

Idrætsudøvere, der i et kalenderår gennem 

præmier, sponsorstøtte eller på anden måde 

ved idræt har indtægter, der overstiger den 

til enhver tid gældende højeste 

dagpengesats, betragtes som professionelle. 

 

16.403 

Der føres et særskilt register over 

professionelle, idet midler der tildeles 

unionen, alene må anvendes til gavn for 

amatør idrætsudøvere. 

 

16.404  16.301 

Professionelle er underlagt bestemmelserne i 

FIA's, og DASU’s vedtægter, reglementer 

m.v. med mindre det udtrykkeligt er anført, 

at disse kun vedrører amatør idrætsudøvere. 

 

16.405  16.302 

Professionelle Indehavere af professionel 

licens kan ikke: 

 vælges til tillidsposter indenfor DASU. 

Dette gælder dog ikke en eventuel 

oprettet specialafdeling for 

professionelle. 
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Forslag fra DASU’s Bestyrelse til behandling på repræsentantskabsmødet 2018 

 
Skema flyttes op under pkt. 13.203. 

BILAG A  

 

 

Frister for ansøgning om optagelse på DASU’s kalender 

   

Kategori 
Vejsport Rally Bane Karting MRC Dragracing 

A. VM-konkurrencer      1. april  

(2 år før) 

25. juli *  

B. Andre internat. 

     mesterskaber          

 1. marts  1. marts  1. juni   25. juni *  

C. Nordiske  

     mesterskaber 

  1. juli  1. juli  1. juli  1. juli    1. juli   

D. Internationale 

     konkurrencer 

 1. juli  1. juli  1. juli    1. juli   

E. Nationale  

    mesterskaber 

 

15. oktober  15. oktober 15. oktober  15. oktober  1. juli  

indendørs 

15. oktober 

øvrige 

15. oktober 

F. Åbne 

landsdelsmesterskab

er(sjællandsk og 

jysk/fynsk) 

15. oktober  15. oktober  15. oktober  15. oktober  15.oktober  15. oktober 

G. Åbne 

     konkurrencer  

15. oktober  15. oktober  15. oktober  15. oktober  1. juli 

indendørs 

15. oktober 

øvrige 

15. oktober 

H. Begrænsede 

     konkurrencer 

15. oktober  

 

15. oktober  15. oktober  15. oktober    

I.  Træningsløb Senest 14 

dage før. 

Senest 14 

dage før. 

Senest 14 

dage før. 

Senest 14 

dage før. 

Senest 14 

dage før. 

15. oktober 

J.  Lukkede    

    arrangementer 

Senest 14 

dage før. 

Senest 14 

dage før. 

Senest 14 

dage før. 

Senest 14 

dage før. 

Senest 14 

dage før. 

15. oktober 

K. Andre 

     arrangementer 

Senest 14 

dage før. 

Senest 14 

dage før. 

Senest 14 

dage før. 

Senest 14 

dage før. 

Senest 14 

dage før. 

15. oktober 

 

*) De anførte datoer er vejledende. FIA/EFRA fastsætter hvert år de endelige datoer. 

 Alle datoer er året før arrangementet. 
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FORSLAG 11 – Ændres til administrativt cirkulære 

 
Forslag fra DASU’s Bestyrelse til behandling på repræsentantskabsmødet 2018 

 

DASU’s Reglement 1 
 

Nugældende tekst Forslag til ændring 

 

10.001 

Ved alle indbetalinger til DASU skal 

anføres klubbens navn eller nr., og hvad 

indbetalingen dækker. 

 

10.002 

I henhold til DASU’s vedtægter § 5 betaler 

hver klub pr. medlem et helårligt 

kontingent, der fastsættes på det ordinære 

repræsentantskabsmøde. 

 

 

 

10.003 

På grundlag af det antal medlemmer 

klubben tilmelder i perioden 1. januar til 31. 

december udskrives der i slutningen af hver 

måned en nota på beløbet. 

 

 

 

10.004 

For arrangementer og andre ydelser, for 

hvilke der skal betales afgifter, udskriver 

sekretariatet en nota. 

 

10.005 

For øvrige afgifter, der tilkommer DASU, 

udskrives normalt en nota, der tilsendes 

klubben. 

 

10.006 

Anmeldelse til official kurser sker via 

deltagers klub, der efterfølgende modtager 

nota på kursusafgiften. 

Efter kursusafholdelse fremsender 

sekretariatet en kursusliste med 

deltagernavne samt kvittering til brug for 

ansøgning om kommunal støtte. 

 

10.001 

Indhold opdateres og flyttes til 

administrativt cirkulære A2 

 

 

10.002 

I henhold til DASU’s vedtægter § 5 betaler 

hver klub pr. medlem et helårligt 

kontingent, der fastsættes på det ordinære 

repræsentantskabsmøde. 

Punkt udgår da denne tekst allerede fremgår 

af DASUs vedtægter §5 

 

10.003 

På grundlag af det antal medlemmer 

klubben tilmelder i perioden 1. januar til 31. 

december udskrives der i slutningen af hver 

måned en nota på beløbet. 

Punkt udgår. Betaling af kontingent fremgår 

af administrativt cirkulære H3. 

 

10.004 

Indhold opdateres og flyttes til 

administrativt cirkulære A2 

 

 

10.005  

Indhold opdateres og flyttes til 

administrativt cirkulære A2 

 

 

10.006 

Flyttes til 12.4 Licenser - Kategorier 

Punkt nr. ændres til 12.407 
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10.007 

Hvor ikke andet er bestemt, er 

betalingsfristen for notaer løbende måned + 

30 dage. 

Såfremt den anførte betalingsfrist ikke 

overholdes, vil der blive tilsendt en 

påmindelse, der vedlægges en nota på 

opkrævningsgebyr. 

 

10.008 

Kontoudtog over klubbens mellemværende 

med DASU udsendes normalt en gang om 

måneden, såfremt der har været bevægelser 

på klubbens konto. 

Kontoudtogets saldo skal være indbetalt 

senest ved udgangen af måneden efter 

kontoudtogets slutdato. 

Indeholder kontoudtogets saldo beløb, der 

er forfaldne i tidligere måneder, vil kontoen 

blive tilskrevet rente. 

Renteberegningen på kontoudtog er at 

betragte som en alvorlig påmindelse om, at 

klubben er i restance til DASU, hvilket 

betyder, at klubben indtil betaling har 

fundet sted, ikke vil modtage nogen service 

fra unionen. 

Såfremt beløb efter 2. kontoudtog ikke 

indbetales inden 14 dage, vil der ved næste 

påmindelse yderligere blive opkrævet rente. 

I tilfælde af længere tids restance ikendes 

suspension indtil beløbet er betalt, og 

bestyrelsen vil afgøre hvilke sanktioner, der 

yderligere skal træffes. 

 

 

10.007 

Indhold opdateres og flyttes til 

administrativt cirkulære A2 

 

 

 

 

 

 

10.008 

Indhold opdateres og flyttes til 

administrativt cirkulære A2 
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ADM CIR A 2  - NYT  

17.11.2018  

ADMINISTRATIVT CIRKULÆRE 

 

 

 

Information til klubberne 

 

 

Betalinger til DASU 

For arrangementer, andre ydelser og afgifter der skal betales til DASU, udskriver sekretariatet en 

faktura der fremsendes til klubben. 

Ved indbetaling bedes klubben benytte det fremsende indbetalingskort. 

 

For øvrige indbetalinger til DASU, skal følgende fremgå: 

- Klubbens navn 

- Hvad betalingen dækker 

 

Betalingsfrister 

Hvor ikke andet er bestemt, er betalingsfristen for fakturaer løbende måned + 30 dage, såfremt den 

anførte betalingsfrist ikke overholdes, vil der blive tilsendt en påmindelse, ved yderligere 

fremsendelse af påmindelse vedlægges faktura på opkrævningsgebyr.   

 

Kontoudtog 

Kontoudtog over klubbens mellemværende med DASU udsendes normalt en gang om måneden, 

såfremt der har været bevægelser på klubbens konto. 

Kontoudtogets saldo skal være indbetalt senest ved udgangen af måneden efter kontoudtogets 

slutdato. 

Indeholder kontoudtogets saldo beløb, der er forfaldne i tidligere måneder, vil kontoen blive 

tilskrevet rente. 

Renteberegningen på kontoudtog er at betragte som en alvorlig påmindelse om, at klubben er i 

restance til DASU, hvilket betyder, at klubben indtil betaling har fundet sted, ikke vil modtage 

nogen service fra unionen. 

Såfremt beløb efter 2. kontoudtog ikke indbetales inden 14 dage, vil der ved næste påmindelse 

yderligere blive opkrævet rente. 

I tilfælde af længere tids restance ikendes suspension indtil beløbet er betalt, og bestyrelsen vil 

afgøre hvilke sanktioner, der yderligere skal træffes. 
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FORSLAG 12 – ændres til administrativt cirkulære 

 

Forslag fra DASU’s Bestyrelse til behandling på repræsentantskabsmødet 2018 
 

DASU’s Reglement 1 

 
Nugældende tekst Forslag til ændring 

 

17.1 URFOND 

 

17.101 

Dansk Automobil Sports Unions bestyrelse 

har den 13. december 1971 oprettet 

DASU’s urfond. 

 

17.102 

Formålet med urfonden er at tilvejebringe 

økonomiske midler til anskaffelse af 

tidtagnings materiel til unionen. 

 

17.103 

Sådanne økonomiske midler tilvejebringes 

således: 
 

 arrangørerne af rally og pålægges en 

afgift til urfonden. Afgiftens størrelse 

fastsættes af bestyrelsen og optages i 

ADM CIR. 

 løbsledelsen for andre arrangementer 

kan leje unionens tidtagnings materiel 

for en afgift, hvis størrelse fremgår af 

ADM CIR. 

 gennem donationer. 
 

17.104 

Unionens bestyrelse disponerer over 

urfondens formue, ligesom det er 

bestyrelsen, som kan træffe beslutning om 

fondens ophævelse. I sidstnævnte tilfælde 

skal bestyrelsen samtidig bestemme, 

hvorledes fondens formue skal anvendes. 

 

17.105 

Der føres et særskilt regnskab for urfonden, 

hvilket skal revideres af unionens valgte 

revisorer. Der aflægges første gang 

 

17.1 URFOND 

Flyttes til administrativt cirkulære D1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55



 

 
regnskab ved udgangen af 1972. Urfondens 

midler indsættes på egen konto i et 

pengeinstitut. 

 

17.106 

Såfremt bestyrelsen beslutter midlertidigt at 

leje tidtagningsmateriel, afholdes udgiften 

hertil af urfonden. 

 

17.107 

Udgifter til vedligeholdelse, forsikring og 

forsendelse af tidtagningsmateriel afholdes 

af urfonden. 

 

Returnering betales af lejer. 

Således vedtaget på repræsentantskabsmøde 

den 27. november 1994 

17.2 BANEFOND 

 

17.201 

DASU’s bestyrelse har på møde 8/84-85 

den 21. oktober 1985 oprettet DASU’s 

banefond. 

 

17.202 

Formålet med banefonden er at 

tilvejebringe økonomiske midler til 

oprettelse af bilsportsbaner. 

 

17.203 

De økonomiske midler tilvejebringes på 

følgende måder: 

 hensættelser af unionens årlige 

overskud efter bestyrelsens skøn.  

 sportsbøder ikendt af B-, K- og MRC-

udvalgene, 

 gennem donationer. 

 

17.204 

Unionens bestyrelse disponerer over 

fondens formue. Denne kan anvendes enten 

som direkte tilskud eller som lån til 

oprettelse af nye baner, udvidelse eller 

forbedring af eksisterende. 

Under oprettelse falder også undersøgelser, 

målinger m.v. inden selve anlæggelsen 

starter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

17.2 BANEFOND 

Flyttes til administrativt cirkulære D2 

Administrativt cirkulære I20 DASUs 

forsikringsfond lægges over i D2 
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17.205 

Fondens formue indgår som reservation i 

unionens regnskab. 

 

17.206 

Bestyrelsen kan ved simpelt flertal træffe 

beslutning om fondens ophævelse. 

 

17.207 

Således vedtaget på bestyrelsesmøde 6/87 

den 17. august 1987.  
 

17.3 DASU UDVIKLINGS- og 

INITIATIVFOND 
 

17.301 

Formål 

Formålet med ”DASU’s udviklings- og 

initiativfond” er, at tilvejebringe og uddele 

økonomiske ressourcer til konkrete 

udviklingsopgaver og – initiativer, der kan 

udvikle og fremme dansk automobilsport. 
 

17.302 

Økonomiske ressourcer 

De økonomiske ressourcer kan 

tilvejebringes på følgende måder: 

 Hensættelser fra DASU’s årlige 

overskud eller formue, efter 

bestyrelsens skøn. 

 Fast budgetpost i DASU’s samlede 

årsbudget, størrelse efter bestyrelsens 

skøn. 

 Fra DASU’s banefond og urfond, efter 

bestyrelsens skøn. 

 DIF’s breddemidler. 

 Gennem donationer. 
 

Udviklings- og initiativfondens 

økonomiske midler indgår som reservation i 

unionens regnskab. 
 

17.303 

Årlige ressourcer: 

DASU’s bestyrelse disponerer, ved simpelt 

flertal, over de økonomiske ressourcer i 

udviklings- og initiativfonden, og afsætter i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

17.3 DASU UDVIKLINGS- og 

INITIATIVFOND 

Flyttes til administrativt cirkulære D2 

 

57



 

 
hvert budgetår en samlet ressource til 

udviklingsarbejde inden for unionens regi. 

De økonomiske ressourcer må kun 

anvendes til bestyrelses godkendte 

udviklingsprojekter/indsatsområder til gavn 

for dansk automobilsports udvikling, og 

ikke til aktiviteter inden for ordinær drift. 

 

17.304 

Ansøgningsprocedure: 

De respektive udvalg (sportsudvalg, teknik- 

og miljøudvalg, tværgående udvalg og ad 

hoc udvalg) udarbejder kort beskrivelse af 

ønskede 

udviklingsprojektet/indsatsområder, der 

samtidig fungerer som ansøgning til 

bestyrelsen. Der anvendes en speciel 

udarbejdet standardblanket, hvor projektet 

beskrives, mål angives, perioden defineres 

og budgettet angives. 

Ansøgning/beskrivelse af 

udviklingsprojekt/indsatsområde tilsendes 

bestyrelsen medio august. Ved 

budgetmødet medio september, udvælger 

og prioriterer bestyrelsen blandt de 

indkomne ansøgninger, og tildeler 

ressourcer til de udvalgte projekters 

gennemførelse. 
 

17.305 

Godkendte udviklingsprojekter / 

indsatsområder: 

Godkendte 

udviklingsprojekter/indsatsområder 

indføres i de enkelte udvalgs budgetter i 

afsnittet ”Udviklingsbudget”.  Respektive 

udvalg er ansvarlig for gennemførelse af 

projektet og overholdelse af det godkendte 

budget. 
 

Tildelte udviklingsmidler må kun anvendes 

til det pågældende godkendte projekt. Ikke 

anvendte midler, tilbageføres til ”DASU’s 

udviklings- og initiativfond”. 

Når udviklingsprojektet/indsatsområdet er 

gennemført afrapporteres til bestyrelsen, 

evt. inkl. gennemført evaluering, samt 

vedlagt specifikt regnskab for projektet. 
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FORSLAG 13 – ændres til administrativt cirkulære 

 

Forslag fra DASU’s Bestyrelse til behandling på repræsentantskabsmødet 2018 

 

DASU’s Reglement 1 
 

Nugældende tekst Forslag til ændring 

18.0 HÆDERSTEGN OG POKALER 

 

 

 

 

18.001 

Ud fra ønsket om at bevare den størst mulig 

respekt omkring den person/ begivenhed, 

som DASU’s repræsentantskab, bestyrelse, 

en klub eller enkeltperson(er) har ønsket at 

hædre eller mindes med en pokal eller 

lignende, har DASU’s repræsentantskab på 

mødet den 7. november 1981 vedtaget, at 

DASU’s bestyrelse ved godkendelsen af 

nye statutter for sådanne pokaler og 

lignende skal sikre sig, at der i disse 

statutter er fastsat en bestemmelse om, i 

hvor mange år pokalen skal uddeles, og 

hvad der herefter skal ske med den 

pågældende pokal. 

Oversigt over de af DASU’s bestyrelse 

godkendte statutter for pokaler og lignende 

hæderstegn optages på bilag C til 

Reglement 1. 

 

18.1 STATUTTER FOR DASU’s 

HÆDERSTEGN 

 

18.101 

Dansk Automobil Sports Unions 

Hæderstegn er indstiftet for at hædre 

personer, der gennem længere tid har udført 

et anerkendelsesværdigt arbejde for 

unionen, eller som på anden måde har ydet 

en indsats til gavn for automobilsporten 

som helhed. 

 

 

18.0 HÆDERSTEGN OG POKALER 

Hele afsnittet inkl. bilag C flyttes til  

administrativt cirkulære E 1 

Dog med en enkelt rettelse til pkt. 18.001 

 

18.001 

Ud fra ønsket om at bevare den størst mulig 

respekt omkring den person/ begivenhed, 

som DASU’s repræsentantskab, bestyrelse, 

en klub eller enkeltperson(er) har ønsket at 

hædre eller mindes med en pokal eller 

lignende, har DASU’s repræsentantskab på 

mødet den 7. november 1981 vedtaget, at 

DASU’s bestyrelse ved godkendelsen af 

nye statutter for sådanne pokaler og 

lignende skal sikre sig, at der i disse 

statutter er fastsat en bestemmelse om, i 

hvor mange år pokalen skal uddeles, og 

hvad der herefter skal ske med den 

pågældende pokal. 

Oversigt over de af DASU’s bestyrelse 

godkendte statutter for pokaler og lignende 

hæderstegn optages på bilag C til 

Reglement 1. 
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18.102 

Hæderstegnet er motorsportens 

internationale målflag, og uddeles i guld, 

sølv eller bronze. 

 

Hæderstegn i guld kan tildeles personer, der 

gennem en lang årrække har ydet en helt 

ekstraordinær indsats som leder på 

landsplan eller gennem internationalt 

arbejde. 

Denne tildeling tilegnes den helt sublime 

indsats. 
 

Hæderstegn i sølv kan tildeles personer, der 

gennem en længere årrække har ydet en stor 

og banebrydende indsats som leder på 

lands- eller klubplan. 

 

Hæderstegn i Bronze kan tildeles personer, 

der har ydet en mangeårig indsats på klub-, 

official- eller medhjælperniveau.  

 

18.103 

Det er DASU’s bestyrelse som vurderer 

indkomne indstillinger fra klubber, 

sportsudvalg eller bestyrelsesmedlemmer 

og godkender tildelinger af alle 3 kategorier 

hæderstegn. 

 

18.104 

Indstillingerne skal være fyldigt 

motiverede. 

 

18.105 

Antallet af hæderstegn, der kan uddeles 

hvert år, er ikke begrænset, men bør i 

reglen ikke overstige 4. 

18.106 

Uddelingen af hæderstegn foretages 

normalt på unionens årsmøde. 

 

18.107 

Hæderstegnet tildeles på livstid; dog kan 

DASU’s bestyrelse tilbagekalde et uddelt 

hæderstegn, såfremt den pågældende ikke 

viser sig værdig til beholde det. 
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18.108 

Disse statutter er vedtaget på DASU’s 

bestyrelsesmøde den 28. oktober 1984. 

18.2 STATUTTER FOR DASU’s 

HÆDERSPOKAL 

 

18.201 

Dansk Automobil Sports Unions 

Hæderspokal er indstiftet for at hædre en 

person, en organisation, en klub eller et 

team, som har opnået helt ekstraordinær og 

bemærkelsesværdig succes for dansk 

bilsport. 

 

18.202 

Hæderspokalen er en sølvpokal eller 

lignende. 

 

18.203 

Hæderspokalen uddeles af DASU’s 

bestyrelse, på baggrund af indstillinger fra 

klubber, sportsudvalg eller enkeltpersoner. 

Indstillingerne skal være fyldigt 

motiverede. 

 

18.204 

Hæderspokalen uddeles ikke automatisk 

hvert år, og er ikke en vandrepokal.  

Antallet af Hæderspokaler, der kan uddeles 

pr. år, er ikke begrænset.  

18.3 ÅRETS BILSPORTSKØRER 

 

1. Dansk Automobil Sports Union 

udpeger en gang hvert år den aktive 

kører, der på særlig ekstraordinær 

måde, nationalt eller internationalt, 

har gjort sig fortjent til at blive 

fremhævet som årets bilsportskører. 

2. DASU’s bestyrelse afgør på grundlag 

af indstillinger fra klubber, 

sportsudvalg eller 

bestyrelsesmedlemmer, hvem der skal 

udpeges. 

3. Indstillinger skal være fyldigt 

motiverede. 
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4. Tidspunktet for den årlige udpegning 

fastsættes af bestyrelsen. 

5. Med udpegningen som årets 

bilsportskører følger en præmie. 

6. Disse statutter er godkendt på 

DASU’s bestyrelsesmøde den 3. 

august 1994. 

18.4 VANDREPRÆMIER 

 

18.401 

Registrering 

Samtlige udsatte vandrepræmier til en 

værdi af kr. 300,- eller derover pr. stk., 

såvel for baneløb, O-løb, rallies eller andre 

former for åbne konkurrencer, således som 

disse er defineret i DASU’s reglement, skal 

indregistreres hos DASU. 

Registreringen foretages ved udfyldelse af 

skemaer, der rekvireres fra DASU’s 

sekretariat. 

 

18.402 

En indregistreret vandrepræmie får 

DASU’s navnebeskyttelse, som også 

omfatter den konkurrence, i hvilken 

præmien er udsat, såfremt denne 

konkurrence bærer samme navn som 

vandrepræmien. Denne beskyttelse 

indebærer, at ingen anden  

klub må anvende samme eller lignende 

navn til vandrepræmier eller andre præmier 

i nogen konkurrence. 

 

18.403 

Til registrering af vandrepræmier kræves 

følgende oplysninger: 
 

 vandrepræmiens navn, som skal 

godkendes af DASU, 

 navnet på den fysiske eller juridiske 

person eller firma, som har udsat 

præmien, 

 fuldstændig beskrivelse af 

vandrepræmien samt illustration eller 

fotografi af denne, ligesom præmiens 

omtrentlige værdi skal opgives, 

62



 

 
 oplysning om, hvem der på det 

tidspunkt, da registrering søges, er 

indehaver af vandrepræmien. 

 nøjagtige regler for, hvorledes præmien 

uddeles. Disse skal bl.a. indeholde 

oplysninger om præmien er evigt 

vandrende eller om, hvorledes den 

ellers erobres; hvilken slags 

konkurrence præmien er udsat i 

(baneløb, O-løb, rally etc.), samt hvor 

ofte der skal konkurreres om præmien; 

hvorledes der skal disponeres i tilfælde 

af, at konkurrencen om præmien 

udsættes, eller eventuelt helt indstilles, 

samt regler for uddeling i tilfælde af 

pointlighed. 

 Sluttelig skal angives, om 

vandrepræmien skal opbevares hos den 

øjeblikkelige indehaver, og om denne i 

opbevaringstiden er ansvarlig for 

samme (f.eks. i tilfælde af tyveri, brand 

eller lignende), eller hvor den ellers 

skal opbevares, 

 DASU opretter et kartotek over 

samtlige registrerede vandrepræmier, 

disses vindere og andre oplysninger, 

 arrangørerne af en konkurrence, i 

hvilken der er udsat en vandrepræmie, 

skal samtidig med, at resultatlisten 

indsendes, sende nøjagtige oplysninger 

om navn, adresse og licensnumre på de 

deltagere, som har vundet en andel i 

vandrepræmien. 

 

18.404 

Ophævelse af registrering 

Registrering af en vandrepræmie gældende 

uden tidsbegrænsning eller til registreringen 

ophæves. 

BILAG C  

 

Oversigt over de af DASU’s bestyrelse 

godkendte statuetter for pokaler og 

lignende hæderstegn 
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COLDING POKALEN 

1. Colding Pokalen er indstiftet med det 

formål at hædre og synliggøre 

motorsportsfolk, der med udspring i 

Karting gør Dansk motorsport ære i ind- 

og udland. 

2. Et præsidium bestående af: DASU’s 

formand, formanden for DASU’s 

kartingudvalg, LUG’s formand og 

Colding Guld-Sølv træffer hvert år den 

endelige afgørelse om, hvem der skal 

modtage pokalen for det pågældende år. 

3. Enhver klub under DASU er berettiget 

til at indstille kandidater til modtagelse 

af pokalen. Indstillingerne stiles til 

DASU’s formand inden udgangen af 

november måned. DASU’s formand 

foranlediger så præsidiet indkaldt til 

møde snarest herefter. 

4. Præsidiet kan træffe bestemmelse om, at 

pokalen ikke skal uddeles for det 

pågældende år. 

5. Pokalen forbliver DASU’s ejendom så 

længe uddelingen opretholdes. Pokalen 

uddeles første gang ved DASU’s 

præmiefest januar 1993 og sidste gang 

ved præmiefesten år 2023. 

 Derefter tilfalder pokalen L.U.G. 

6. Overrækkelsen finder sted ved DASU’s 

årlige præmiefest. Samtidig overrækkes 

en mindeplakette til ejendom. 

Omkostningerne hertil bæres af L.U.G. 

7. Pokalmodtageren forpligter sig til:  

 at leve op til de forudsætninger, 

hvorunder pokalen er indstiftet. 

 at aflevere pokalen i god stand til 

DASU senest 14 dage efter 

anmodning herom. 

8. Colding pokalen tildeles for eet år ad 

gangen, men kan dog forblive hos den 

seneste pokalmodtager indtil den 

hjemkaldes af DASU. 

9. Ændringer af disse statutter kan kun ske 

ved samlet beslutning af DASU’s og 

LUG’s bestyrelser. 

10.Disse statutter er godkendt på DASU’s 

bestyrelsesmøde den 27. januar 1993. 
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HP SKILTE POKALEN 

 

Pokalen er indstiftet i 2008 

 

1. Pokalen uddeles til vinderholdet i 

Begynderklassen DASU Classic 

Turneringen, Historisk 

Pålidelighedsrally 

2. I tilfælde af pointlighed tildeles 

pokalen til det hold som har deltaget i 

den ældste bil. 

3. Overrækkelsen finder sted eventuel ved 

præmiefest afholdt i forbindelse med 

afslutning af turneringen eller, såfremt 

der ikke afholdes præmiefest, på et 

passende tidspunkt bestemt af DASU’s 

bestyrelse.  

4.  Pokalen opbevares hos den 

øjeblikkelige indehaver og returneres 

til DASU senest 1 måned før afvikling 

af sidste afdeling af turneringen det 

efterfølgende år. 

 Den øjeblikkelige indehaver er 

ansvarlig for pokalen i 

opbevaringsperioden. 

5.  Pokalen er evigt vandrende idet den 

dog sidste gang uddeles i år 2033. 

Herefter tilfalder pokalen DASU. 

 Uddeles pokalen ikke et år opbevares 

den af DASU. 

6. I tilfælde af at DASU Classic 

turneringen ophører, kan DASU’s 

bestyrelse disponere pokalen til anden 

historisk motorsport, dog primært til 

begynderklasser inden for vejsport 

(eks. rally).  

7. Ovennævnte statutter er i 2008 

godkendt af DASU’s bestyrelse. 

GØSTA BØIEs MINDEPOKAL 

 

Gøsta Bøies mindepokal er indstiftet den 1-

11-2010. 

 

1. Pokalen har til formål:  

 at minde om Gøsta Bøies 

enestående virke for 
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automobilsporten og især dragracing 

sporten 

 at hædre medlemmer af Dansk 

Automobil Sports Union, der har 

udført og stadig udfører en helt 

ekstraordinær indsats eller har ydet 

en enestående sportslig præstation 

inden for Dragracing sporten. 

2. Enhver klub under DASU er berettiget 

til at indstille kandidater til modtagelse 

af mindepokalen. Indstillingerne stiles 

til DASU’s sekretariat, inden udgangen 

af oktober måned. 

3. Et udvalg bestående af 

dragracingklubberne og DRU træffer 

hvert år den endelige afgørelse om, 

hvem der skal modtage pokalen for det 

pågældende år. 

4. Bedømmelsesudvalget kan træffe 

bestemmelse om, at pokalen ikke skal 

uddeles for det pågældende år. 

5. Pokalen forbliver DASU’s ejendom, så 

længe uddelingen opretholdes. Pokalen 

uddeles første gang 2010 og sidste 

gang 2035 

6. Overrækkelsen finder sted ved 

DASU’s årlige 

repræsentantskabsmøde, samtidig 

overrækkes en mindeplakette til 

ejendom. 

7. Pokalmodtageren forpligter sig til: 

 at leve op til de forudsætninger, 

hvorunder pokalen er indstiftet, 

 at aflevere pokalen i god stand til 

DASU senest 14 dage efter 

anmodning herom. 

8. Mindepokalen tildeles for ét år ad 

gangen, men kan dog forblive hos den 

seneste pokalmodtager, indtil den 

hjemkaldes af unionen. 

9. Ændringer af disse statutter kan kun 

ske ved en samlet beslutning af 

Dragracingudvalget og DASU’s 

bestyrelse.  

10. Ovennævnte statutter er godkendt på 

DASU’ bestyrelses møde den 26/11 

2010. 
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OPTAGELSE AF NYE KLUBBER 

 
Djursland Motor Klub Bilsport  

Motorsport for alle  
 

 
OVERSIGT OVER OPHØRTE KLUBBER  
 
 
 
 
 

OVERSIGT OVER EKSKLUDEREDE KLUBBER 
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OVERSIGT OVER OPSTILLEDE KANDIDATER 2018 

         

 

Ad dagsordenens pkt. 7 Der skal vælges 1 kandidater for 3 år 

 

 Intet valg i år 

 

 

Ad dagsordenens pkt. 8 Der skal vælges 2 kandidater for 3 år  

 

 Karsten Lemche 

 Hans Jørgensen 
 

Ad dagsordenens pkt. 9 og 10 
 

 Vejsportsudvalget Der skal vælges 3 kandidater for 2 år 

    

  Ole Skov 

  Michael Andersen 
  Jørgen Skjøt 

 
  

 Rallyudvalget  Der skal vælges 3 kandidater for 2 år. 
  

 Alan Brøndum 

 Kenneth Svendsen 
 Kristian Grue 

 Niels Jørn Larsen 

 

 
Banesportsudvalget Der skal vælges 1 formand for 1 år, 

   1 kandidat til asfalt for 2 år  
1 kandidat til off-road for 2 år. 

  

 Formand: Nicolaj Fuhrmann   

  

 Asfalt: Tommy Dam Kieffer 
  Lars Vendelbo 

     

 Offroad: Carsten Sjælland 

 
 

Kartingudvalget Der skal vælges 2 kandidater 2 år  
  

  Kim D. Jensen 

  Per Simonsen 

  Tom Nielsen    
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MRC-udvalget Der skal vælges 2 kandidater for 2 år  
 
 Vakant 
 Vakant  
   

Dragracing-udvalget Der skal vælges 3 kandidater for 2 år 
  

 Ulrik Eriksen 

 Lene Jensen 

 Benny F. Jakobsen 
  

 

 Amatør- og Ordensudvalget Der skal vælges 1 kandidat og 1 suppleant for 3 år  

  

 Bestyrelsen indstiller: Søren Lyager 

  Suppleant: vakant 

 
 Sportsudvalgenes repræsentanter 

 

 Vejsportsudvalget: 

 Svend Aage Nielsen 
 Ken Sørstrup 

 

 Rallyudvalget: 
 Arne Pagh 

 Bjarne Rosenlund Nielsen 

 
 Banesportsudvalget: 

 Ole Bjørn Nielsen 

 Uffe Olsen 

 
 Kartingudvalget: 

 Poul Erik Simonsen 

 Bjørn Wichman 
 

 MRC udvalget: 

 Vakant 
 

 Dragracingudvalget: 

 Vakant 
 

 
Sammensætning og valgperioder:  
 Bestyrelse se DASU’s vedtægter § 9 b 
 Sportsudvalg se DASU’s vedtægter §12 b, 2. 
 Amatør- og ordensudvalg se DASU’s vedtægter §12 b,1 
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