
 
 
 
 
 
 
Dagsorden for Kartingudvalgsmøde 02/19 
27. marts 2019  
 
 

Deltagere:  Per, Mogens, Flemming, Peter, Kim 
 

Afbud:  
 
Referent:  Jacob Nørtoft.        Bestyrelsen: Harry Laursen 
   
 
 
1) Godkendelse af dagsorden 

 Dagsordenen blev godkendt som foreligger. 
a) Dagsorden er godkendt af bestyrelsen 

 
2) Dansk Superkart 

a) Tillægsregler 
i) Tillægsregler forventes at være online snarest, og senest pr. 1 april 

b) DSK-kommunikation (Proces for offentliggørelse)  
i) Information til hjemmesiden fremsendes til sekretær, som sørger for at det bliver lagt på 

hjemmesiden hurtigst muligt.  
ii) Information angående DSK vil fremadrettet udover hjemmesiden, blive kommunikeret ud 

på digitale medier og nyhedssider i det omfang at det giver mening.  
iii) Al information til hjemmeside gennem sekretær og op på hjemmeside  
iv) Udvalget arbejder på udarbejdelsen af en samlet kommunikationsstrategi for DSK. Peter 

Hansen er ansvarlig fra KU, og tager kontakt med Bo Skovfoged & Peter Dyhr 
c) Peter Dyhr tiltræder som projektansvarlig for DSK pr 1. April, KU tager kontakt til Peter 

 Dyhr for at afstemme de løbende arbejdsopgaver 
 
3) ATK Academy  

a) DSK Academy-formatet er blevet droppet, og i stedet bliver der afviklet ”ATK Academy” på 
de afsatte datoer. Klubberne bag har lavet et stort arbejde, og KU bakker op omkring dette, og 
håber at ATK fremadrettet kan bruges mere aktivt i klubberne.  
i) Kommunikationen frem til første løb har været hæmmet af det sene tidspunkt for 

ændringen, og der håbes at der fremadrettet kan skabes bedre kommunikation om ATK 
Academy og ATK-konceptet.  

 
4) Kurser 

a) E-kurset er ved at blive opdateret, hvilket forventes færdigt snarest 
b) Evaluering af kursussæson i 2019 – generelt har kursusafvikling i 2019 været 

utilfredsstillende. Dette skyldes flere uafhængige faktorer. Problemet er i nogen grad løst ved 
at forlænge udløbne officialgrader administrativt.  

c) Der er i DASU blevet ansat en ny kursusansvarlig (Kim Skovholm), der bl.a. vil have til 
opgave at støtte sportsudvalgene i det fremtidige kursusudvikling og koordinering.  

d) KU afventer frem mod næste udvalgsmøde et udspil fra Kim i forhold til hvordan en ny 
kursusstruktur kan se ud.  
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5) Kalender 

a) Regler for optagelse/ændringer 
i) De klubber der deltager skal have førsteprioritet, således at de klubber der søger løb efter 

kalendermødet vil stå bagerst i køen 
ii) Fremover skal DSK-gruppen kunne sætte klub på de 5 DSK-weekender, der bliver låst.  

 
6) Karting cirkulærer 

a) Banesyn 
i) KU er enige om, at der ikke kan dispenseres for manglende banecertifikat.   

b) Teksten i kartingsportens cirkulære stk. 4.03 bliver opdateret, da der er opdaget en mindre 
fejlformulering.  

 
7) Henvendelser 

i) Lukket klubløb – henvendelse fra ASK i forhold til at afvikle 125 junior/senior og lukket 
klubløb  
(1) KU afviser henvendelsen, og henviser til kalendermøde, hvor et flertal af klubber 

tilkendegav at de ønskede klasser og vægt fast defineret i reglement 6.  
b) Køb af dæk fra Rotax 

i) Henvendelse er modtaget, og efter dialog med Rotax Danmark har KU fået afklaret at alle 
kan købe dæk hos Rotax DK.  

c) Ændringer i datablade på x30 
i) KU følger op på sagen og vil tage stilling til dette frem mod næste udvalgsmøde 

d) Henvendelse vedr. cadett Mini på Københavns Gokartbane 
i) Henvendelsen er modtaget, og KU arbejder fortsat på en løsning.  

e) Henvendelse vedr. forhandlerlicens  
i) KU har modtaget henvendelsen, og undersøger alternative muligheder for 

forhandlerlicensstruktur, som vil blive drøftet på næste KU-møde.  
f) Henvendelse vedr. nummerbestilling til Rotax  

i) KU har modtaget henvendelsen og vedtaget, at nummerbestilling skal fjernes fra DASU.dk 
for at mindske forvirring i forhold til hvor man skal bestille nummer.  

 
8) Eventuelt 

a) Kim udarbejder et oplæg til hvordan man eventuelt vil kunne nedsætte og bruge 
arbejdsgrupper i KU-regi. Formålet ønskes at være inddragelse af aktive.   

b) Udenlandske kører har oplevet udfordring ved tilmelding over DASU.dk. dette undersøges 
frem mod næste KU møde.   


