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ADMINISTRATIVT CIRKULÆRE 

 

ENDAGSLICENSER - MEDLEMMER OG IKKE MEDLEMMER AF DASU 

 

1. Generelt: 

a. Endagslicenser kan udstedes som følgende licenskategorier:  Grundlicens og DRC   
 

b. Udstedelse sker efter de samme regler som ved normal udstedelse af licens og fremgår af 

det enkelte sportsreglement, hvorunder licensen skal finde anvendelse. 
 

c. Før udstedelse forevises billedlegitimation og/eller medlemsbevis. 
 

d.  1-dagslicens kan kun udstedes til danske statsborgere 

 

2. Ikke medlemmer: 
a. 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  

 indtil 3 lukkede karting- eller træningsløb  

 3 FR løb eller træning  

 De nærmere bestemmelser for deltagelse og registrering er bestemt i det enkelte 

 sportsreglement.  

 

3. Medlemmer: 
a. Licenstagere med endagslicens kan opnå mesterskabspoint. 

 

b. Endagslicens skal udstedes til den kategori, hvortil licenshaveren er berettiget. 

Der er ingen begrænsning i antallet af endagslicenser, der må udstedes til et medlem. 

 

4. Administration: 
a. Prisen for endagslicens fremgår af ADM CIR H1. 

 

b. Endagslicens kan udstedes af både arrangørklub og DASU. 

Såfremt DASU skal udstede pålægges et ekspeditionsgebyr på kr. 10,00. 
 

c. Endagslicenser, i forventet antal, bestilles på sekretariatet i god tid før det arrangement, 

hvortil man ønsker at kunne udstede dem. 
 

d. Senest 8 dage efter arrangementet skal klubben have afregnet brugte endagslicenser til 

DASU. Betalingen fremsendes pr. check eller indsættes på bankkonto 5032 - 1240983 
 

e. Endagslicenser må ikke udstedes som erstatning for glemt eller tabt licens. 
 

f. Endagslicens er et særligt, nummeret dokument.  
 

g. Klubber der jævnligt udsteder endagslicenser kan have en beholdning af disse. 

 Klubben skal føre et nøje regnskab med forbruget, brugte endagslicenser skal afregnes som 

beskrevet i pkt. d. 

 DASU har myndighed til på hvilket som helst tidspunkt at kontrollere beholdningen. 

 
 

Erstatter ADM CIR B1af 21.01.2011 


