
 Forsikringscertifikat 

  Erhvervs- og produktansvarsforsikring  
 
 

 

Det bekræftes hermed, at nedennævnte forsikring er udstedt af Tryg, og er i kraft i henhold til 
policens vilkår og betingelser pr. 01.01.2019 
 
 
Policenummer:  670-8.028.094 
 
Forsikringstager: Dansk Automobil Sports Union (DASU) 
 Idrættens Hus 1 
 2605 Brøndby 
 
Virksomhedens art: Forsikringen dækker DASU’s arrangøransvar af motorløb på afspærret 

bane, vej eller område, i henhold til Bekendtgørelsen om afholdelse af 
motorløb på bane samt cirkulære om afholdelse af motorløb på vej. 

 Dvs. ved egentlige motorløb. 
 
 DASU er specialforbundet under Dansk Idræts Forbund (DIF) som 

organiserer konkurrence prægede aktiviteter som: 
 Rally i henhold til reglement 3 
 Vejsport i holhold til reglement 4 
 Banesport i henhold til reglement 5 
 Karting i henhold til reglement 6 
 MRC i henhold til reglement 7 
 Dragracing og Streetrace i henhold til reglement 8 
 Historisk motorsport i henhold til reglement 9 
 
 Herudover dækker forsikringen DASU’s arrangøransvar ved træningsløb 

på afspærret bane, vej eller område, samt PR- og paradekørsel 
 
Geografisk område: Europa 
 For træningsløb (klausul 0008) er det geografiske område Danmark 
 
Dækningssum: Kr.    20.000.000     i alt for person- og/eller tingskade pr. forsikringsår. 
 
Regreskrav fra motorløb i Europa og incl. De Baltiske Lande: 
 
 Forsikrinringen omfatter regreskrav, som deltagere i orienteringsløb, 

klubrally og regionalrally samt hastighedsprøver, specialstrækninger og 
transportetaper under rallies i Europa incl. De Baltiske Lande, måtte 
ifalde fra det forsikringsselskab, hvori den lovpligtige ansvarsforsikring 
for automobilitet er tegnet. 

 
 Denne udvidelse gælder også i de situationer, at DASU eller en klub 

organiseret under DASU ikke er arrangør og ansvarlig for afvikling af 
arrangementet. 
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Det er en betingelse for denne udvidelse, at køreren deltager i løbet i 
kraft af sit medlemskab af en under DASU dansk medlemsforening samt 
at køreren har gyldigt motorlicens. 
 
Forsikringen dækker ikke skade på deltagernes biler. 
 
Endvidere kan der ikke gøres ansvar gældende for materielskader 
deltagerne imellem. 
 

 
Periode: 01.01.2019 – 01.01.2020 
 
 
Dette certifikat er udelukkende udstedt som information og giver ingen rettigheder til ihændehaver. 
Certifikatet forbedrer, udvider eller ændrer ikke dækningen på ovennævnte police. 
 
 
Udstedelsesdato: 11.01.2019 
 
 
Udstedt af: Tryg  
 Klausdalsbrovej 601 
 DK-2750 Ballerup, Danmark 
 (Tryg Forsikring A/S cvr-nr. 24260666) 

 
 
   
 
  


