
 
 

RU-møde 1-2019 den 10. december 2018 på Huset Middelfart. 

Deltagere: Hans Erik Madsen, Alan Brøndum, Allan Dumstrei, Kristian Grue og Niels Jørn 

Larsen. 

Referent: Jens Færgemann 

 

Dato: 21. december 2018 

Dagsorden 

1. Rallysportens cirkulære 

2. Kurser 2019 

3. Mandskab til tracking 

4. DM 

5. Arbejdsfordeling for rallyudvalget 

Udvalget byder velkommen til Kristian Grue og Niels Jørn Larsen. Samtidig skal lyde en 

stor tak til Søren Duun og Torben Petersen for den store indsats, de har gjort for dansk 

rally med deres arbejde i rallyudvalget. 

Rallysportens cirkulære 

Udvalget brugte en stor del af sit første møde efter repræsentantskabsmødet på den 

tidskrævende opgave at gennemgå rallysportens cirkulære fra ende til anden. 

Cirkulæret er stadig meget genkendeligt, og den nøje gennemgang har ikke medført store 

ændringer, men en del overflødige ting er slettet. 

Udvalget har arbejdet meget med cirkulærets kapitel 20 – tekniske regler for klubrallybiler. 

Målet har været at gøre reglerne enklere og lettere at forstå i denne disciplin, hvor den 

primære rekruttering til sporten sker. 

Det opdaterede cirkulære er offentliggjort på DASU’s hjemmeside. 

Kurser 2019 

Udvalget har henvendt sig til klubberne for at få fastslået behovet for løbsleder- og 

sikkerhedschefkurser OF344, OF324 og OF373. 
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Der er behov for et OF344-kursus. Tidspunktet for kurset bliver fastlagt og meddelt snart. 

Kurset kommer formentlig til at foregå i marts. 

Tilmelding bliver som sædvanligt via klubben gennem kursuskalenderen i DASU’s klub- og 

medlemsportal. 

Der er enkelte fra Sjælland og en enkelt fra Jylland, der har behov for et OF373-kursus. 

Kurset bliver formentlig afholdt i Kolding. Tidspunktet for kurset bliver fastlagt og meddelt 

snarest.  

Der er ikke behov for et OF324-kursus i øjeblikket. 

Dommer-/løbslederseminaret foregår den 26. januar kl. 9-16 på Fangel Kro. 

Der er mødepligt for de løbsledere, der skal virke som løbsledere i 2019. 

Tilmelding for løbsledere sker via klubben gennem kursuskalenderen i DASU’s klub- og 

medlemsportal. 

 

De tekniske kurser for OF363/OF364 afholdes den 9. og 10. marts sammen med 

banesportens tekniske officials. 

 

Mandskab til tracking 

Der mangler stadig nogle til at overtage den opgave, som Peter Kiil hidtil har løst i 

forbindelse med at administrere og betjene trackingsystemet i DM. 

Interesserede kan kontakte Jens Færgemann, jf@dasu.dk, på DASU’s sekretariat for at 

høre nærmere. 

 

DM 

Udvalget har fra et par sider modtaget forskellige forslag til ændringer af den måde, som 

DM-serien afvikles på. 

En sponsoraftale for 2019, der er meget lig den for 2018, er meget tæt på at være 

underskrevet, og reglementerne er udgivet. Hertil kommer, at RU ikke ønsker at ændre 

DM-konceptet i 2019, da det viste sig at være en succes i 2018. 

Derfor kan udvalget ikke imødekomme forslag med henblik på 2019-sæsonen. 

Udvalget følger naturligvis DM-serien nøje, og ved de kommende dialogmøder senere på 

året glæder udvalget sig til at diskutere konceptet og eventuelle ændringer til 2020 med de 

mailto:jf@dasu.dk
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aktive og løbslederne. 

 

Det skal dog nævnes, at et af forslagene blandt andet lød på, at man som kører skal have 

mulighed for at fravælge point, hvis man kun deltager i få løb i en sæson. 

Udvalget har den holdning, at man skal have de DM-point, man har gjort sig fortjent til. 

Ønsker en deltager ikke DM-point, kan man deltage i klasse 10. RU kan ikke blande sig i, 

hvordan eksempelvis organisationen bag MRS vælger at tildele pointene for den private 

turnering. 

 
 
 
Fordeling af faste arbejdsopgaver m.v. i rallyudvalget 2019: 
  

Formand og budgetansvarlig HEM 

Næstformand AB 

Reglement og cirkulære Disciplinansvarlige 

Teknik AB 

Mesterskabsregler HEM (samt den disciplinansvarlige) 

Licensansøgninger AD 

Internationalt samarbejde HEM (og JF) 

Disciplinansvarlig rally HEM, NJL 

Disciplinansvarlig rallysprint AD 

Disciplinansvarlig klubrally NJL 

Disciplinansvarlig historisk rally og hill climb, 
manøvre- og specialprøver HEM 

Disciplinansvarlig 4x4 offroad AB 

Godkendelse af tillægsregler DM NJL 

Godkendelse af løbsansøgninger / 
tillægsregler øvrige løbstyper JF 

Seedningsliste JF 

Pointberegning og resultatformidling JF 

IT JF 

Dommerkoordinator JF 

Kalender NJL, JF 

Sikkerhed KG, NJL 

Kontakt til eliteudvalget HEM 

    

Hjemmeside JeF 

Intranet JeF 

Logistik JeF 
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Forkortelser:   
HEM: Hans Erik Madsen 
AB: Alan Brøndum 
AD: Allan Dumstrei 
KG: Kristian Grue 
NJL: Niels Jørn Larsen 
JF = Jens Færgemann 
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