
 
Banesportsudvalget 
 
Referat for banesportsudvalgsmøde 02/2019 

30. marts 2019 

Til stede:  Formand: Nicolaj Fuhrmann 
 Offroad: Michael Skaarup Nielsen, Carsten Sjælland og Jens-Kim Larsen 

 Asfalt: Jonas Waldgren 
 Del.:  Tom Larsen, Peter Lindgaard Nielsen 

 
 Referat skrevet af: Carina Møller 

 

Mødetid: 13.00 – 22.00 

 

 

FÆLLES protokol (NF) 

 

F1 Orientering fra udvalgsformanden 

 

Mikkel Mikkelsen har skriftligt meddelt at han stopper i BU, da han ønsker at bruge 

sin tid anderledes. 

BU takker for samarbejdet. 

 

BU fordeler arbejdsopgaverne mellem sig, indtil Bestyrelsen indstiller et nyt 

medlem til BU.  

  

F2  Orientering fra kursussektionen 

 

For de officialslicenser der er søgt fornyelse og dem der har været på 

kursus/seminar, og hvor deres officialgrad er blevet godkendt, vil der blive udstedt 

officialkort i april. 

Husk at disse kort sendes til klubben man er medlem af. 

 

F3 Orientering fra teknisk delegerede, asfalt og offroad 

  

 - FIA fortolkning af reglement 253.4:  

 Styring: 

 Låsesystemet på ratlåsen må sættes ud af drift. 

 Ratstammens justeringssystem skal være låst og må kun kunne betjenes med  

 værktøj.  

 BU fortolker at ratstammen skal låses og evt. håndtag skal låses, evt. med strips,  

 så det ikke kan betjenes under kørslen. 

 

 - Der vil fra sæsonstart være stærk fokus på at startnumre overholder reglementet. 

 

 - BU kigger på udfyldning af ejer/bruger-forhold i de hvide vognbøger til Asfalt og  

 Offroad til reglementerne for 2020. 

 

F4  ETA, Extreme Track Attack 

 

 Extreme Track Attack er nu en sportsgren under BU. 

Fremover vil denne sportsgren blive kaldt ETA. 

 I 2019 fortsætter denne disciplin på deres R4 licens som hidtil. 

Dette tilføjes til BU’s cirk. Licenser. 
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F5 Dommerseminar forår 

 

 Der har været afholdt Dommerseminar d. 31/3-2019. 

På dagsordenen var der sat konflikthåndtering, som der var blevet efterspurgt 

tidligere. 

 Der blev undervist i brugen af Podio og snakket om håndtering af dokumenter i 

forhold til GDPR reglerne i DASU. 

 

 Efterårets dommerseminar er d. 10/11-2019. 

 

  

 

OFFROAD (Protokol MSN) 

O1 NEZ 

 

Det manglende Rallycross 2WD reglement på NEZ’s hjemmeside bliver lagt på så 

snart det modtages.  

 

 

ASFALT (Protokol JW) 

A1 NEZ 

  

Forårsmødet blev afholdt I København. 

Flere lande søger mere information og viden omkring TCR biler, som er et af de 

store overskrifter lige pt. 

Der var også snak om de nye motorer i Legend Car cup. 

 

 


