Vejsportsudvalget
Sorø, den 17. januar 2019
Vejsportsudvalgsmøde 01/19
12. januar 2019 Fjelsted Skovkro, kl. 17.00 – 19.00
Til stede:
Referat:

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

REFERAT
Mødet er afholdt på Fjelsted Skov Kro lørdag den 12. januar 2019 kl. 17.00
1. Godkendelse af referat 04/18
Referatet er godkendt af udvalgets medlemmer ved skriftlig votering umiddelbart efter sidste
møde.
2. Meddelelser fra
2.1. Bestyrelsen
Bestyrelsen har godkendt et rammebudget på 25.000 kr. til Classic-dag - noteret.
Løbsafgift pr. mandskab i vejsportens løb er sat til 30 kr. - taget til efterretning.
2.2. Udvalgsformanden - samt ændringer til dagsordenen
Nyt punkt "4.6: Kursussektionen" tilføjes til den udsendte dagsorden.
2.3. Øvrige udvalgsmedlemmer
Intet til referat under dette punkt.
3. Pålidelighedsløb/Regularity Rally
3.1. Henvendelser mv. siden sidst
Ingen henvendelser, som ikke vedrører øvrige punkter på dagsordenen.
3.2. Evaluering møde for løbsledelser
Udvalget drøftede kort forløbet af dagens løbsledermøde med hovedvægt på evaluering af
sæson 2018 samt gennemgang af elektronisk tidtagning og beregningsprogrammet. Udvalget er tilfreds med mødets forløb og vil gerne påskønne det konstruktive engagement som
deltagerne mødte frem med.
3.3. Classic-dag 14. april 2019
Udvalget har som tidligere anført modtaget meddelelse om, at DASU’s bestyrelse har besluttet at bevillige kr. 25.000 til gennemførsel af DASU Classic dagen i henhold til fremsendte ansøgning og budget. Godkendelsen af projektet er under forudsætning af, at fokus
lægges på ideerne om lokal opfølgning i klubregi (mentorer, klubaftener osv.). Bestyrelsen
forventer således, at udvalget i samarbejde med klubberne beskriver (1) Hvordan et efterfølgende forløb for en deltager i Classic dagen kunne se ud? (2) Hvad er næste skridt efter
DASU Classic dagen for en ny udøver? (3) Hvad skal få deltagerne til at melde sig ind i
den lokale klub? og (4) Hvad kræver det af den enkelte klub? Bestyrelsen synes særligt, at
de sociale arrangementer som åbning af Strøjer samlingen og mentorer i klubregi, lyder
meget interessant, når klubberne skal have fat i de nye og hjælpe dem i gang. Endvidere har
bestyrelsen påpeget, at omkring prøvemedlemskabet, så kan det ikke være gratis, da ethvert
medlemskab skal koste penge til klubben for at kunne tælle med i medlemstallet til DIF.
På mødet drøftede udvalget indledningsvis størrelsen af startgebyret for deltagelse i løbene
den 14. april 2019, og det blev fastsat til DKK 100,00 pr. bil. Forud for mødet havde Ulrik
fremsendt udkast til informationsfolder, der efter nogle få justeringer blev tiltrådt af udvalget. Ulrik orienterede på mødet om samarbejdet med Strøjer - samlingen omkring et fælles
arrangement den 9. juli 2019. Udvalget besluttede at deltagerne udover gratis adgang til
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nævnte arrangement får tildelt et 3 måneders prøvemedlemskab inklusiv licens og abonnement på Autosport i samme periode. Hertil kommer, at der til hver af deltagerne udleveres
rallyplader og diplomer, ligesom der vil være pokaler til det bedst placerede mandskab ved
hvert af de p.t. 11 løb, der er pænt fordelt over hele landet. Udvalget ønsker at understrege
over for de arrangerende klubber, at det er vigtigt at der er mange erfarne klubmedlemmer
til stede til enkelte løb, og disse går aktivt ind i rollen som mentorer for de nye deltagere
både på Classic-dagen og under de næstfølgende afdelinger af FDM DASU CLASSIC i
henholdsvis Slagelse og Vejen. Afslutningsvis blev de kommende opgaver fordelt mellem
udvalgets medlemmer.
3.4. Brev til løbsledere
Forud for udvalgsmødet havde udvalgsformanden fremsendt udkast til løbslederbrev gældende for 2019. Løbslederbrevet blev med nogle få justeringer godkendt af udvalget, og det
fremsendes herefter til alle løbsledelser sammen med materialet fra dagens løbsledermøde.
3.5. Klassestruktur
Udvalget fortsatte drøftelserne omkring en eventuel fornyelse af klassestrukturen, der i så
fald skal være klar til fremlæggelse til efteråret 2019.
3.6. Andet
Der forelå ikke noget til behandling under dette punkt.
4. Bil-o-løb
4.1. Henvendelser mv. siden sidst
Henvendelse fra Henrik Jørgensen omkring ændring af reglerne for fælles tællende mesterskabsløb. Udvalget har svaret, at vi ikke finder anledning til at ændre på de eksisterende
regler.
Henvendelse fra Hans Jakobsen omkring problemerne med at skelne mellem offentlige og
private veje i et løbsområde, samt om hvad der ligger af aftaler med Naturstyrelsen om brug
af skovområder til mesterskabsløb. Udvalget har svaret, at man med fordel kan rette henvendelse til de kommuner, hvori man planlægger at lave løb, og at der ikke er noget nyt
omkring aftaler med Naturstyrelsen i forhold til udvalgets tilkendegivelser for ca. 2 år siden.
Udvalget har siden sidst godkendt følgende ansøgninger om nedrykning: Ivan Jensen, SM,
til B-klassen, Erik Molnit, SM, til B-klassen og Øyvind Jensen, VAS, til B-klassen.
4.2. GPS baseret O-løb
Henrik Jørgensen og Poul Erik Nielsen fremlagde forud for udvalgsmødet status på projektet med elektronisk registrering af punkter og rutekontroller, ligesom udvalget fik lejlighed
til at prøvekøre et løb udarbejdet i området omkring Fjeldsted Skov Kro. Udvalget vil gerne
takke Henrik og Poul Erik for initiativet og indsatsen, samt opfordrede dem til at arbejde
med videre med projektet. Udvalget ser positivt på de fremtidige muligheder for sådanne
løb, men må samtidig konkludere, at denne løbsform ikke vil være egnet til mesterskabsløb
de førstkommende år.
4.3. Løbslederbrev 2019
Forud for udvalgsmødet havde udvalgsformanden fremsendt udkast til løbslederbrev gældende for 2019. Løbslederbrevet blev med nogle få justeringer godkendt af udvalget, hvorefter det kan udsendes.
4.4. Oversigt mesterskaber og turneringer
Forud for udvalgsmødet havde udvalgsformanden fremsendt udkast til oversigt over mesterskaber og turneringer. Oversigten blev godkendt af udvalget og det udsendes sammen
med næste nyhedsbrev.
4.5. Dommerliste 2019
Bernd fremlagde dommerlisten for 2019, der blev godkendt af udvalget.
4.6. Kursussektionen.
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Der er dags dato afholdt FU423/424 med 18 deltagere. Der er ikke afholdt OF 423/424, da
der kun var 2 tilmeldte. 1 af disse deltog i stedet for i dagens FU-kursus.
Udvalget godkender en forlængelse af OF 423/424 med 2 år, for de officials, der desværre
var forhindret i at deltage i opfølgningskurset.
4.7. Andet
Med hensyn til den manglende beskrivelse af reglerne for oprykning fra D-klassen til Cklassen besluttede udvalget at udskyde dette punkt til næste udvalgsmøde.
5. Regnskabsoversigt
5.1. Regnskab pr. 31. 12. 2018
Det endelige regnskab pr. 31. december 2018 er forud for mødet fremsendt til udvalgets
medlemmer. Udvalget godkendte regnskabet og noterede sig samtidig, at afholdte omkostninger andrager DKK 104.801 mod et budget på DKK 109.000 for de 5 kvartaler, som
regnskabsåret 2017/18 omfatter.
6. Mødekalender 2019
6.1. Næste møde blev fastsat til tirsdag den 18. juni 2019 kl. 17.00.
7. Eventuelt
7.1. Umiddelbart forud for mødet har udvalget modtaget en henvendelse fra DASU´s bestyrelsen om et projekt for økonomikørsel i eldrevne biler. Udvalget besluttede i første omgang at
tage kontakt til formanden for Foreningen af Danske El-biler - Martin Messer Thomsen.
7.2. Ole Skov fremlagde oversigt over udviklingen i deltagerantallet inden for O-løb og Regularity Rally. Udvalget noterede sig med tilfredshed, at der har været en flot fremgang i deltagerantallet inden for alle segmenter.

