Banesportsudvalget
Referat for banesportsudvalgsmøde 03/2019
4. juni 2019
Til stede: Formand: Nicolaj Fuhrmann
Offroad:
Michael Skaarup Nielsen, Carsten Sjælland og Jens-Kim Larsen
Asfalt:
Jonas Waldgren, Ronnie Søgård Andersen og Steffen Møller
Del.:
Peter Lindgaard Nielsen
Referat skrevet af: Carina Møller
Mødetid:

18.00 – 23.30

FÆLLES protokol (NF)
F1

Orientering fra udvalgsformanden
Velkommen til de 2 nye medlemmer.
BU’s arbejdsfordeling vil være at finde i bilag 1, Konstituering v1 2019.

F2

Orientering fra kursussektionen
BU ser på sammensætningen af løbsleder-/løbslederassistentuddannelsen
(asfalt/offroad). til sæsonen 2020.
BU vil gerne sammensætte en arbejdsgruppe. Klubberne bedes komme med et par
gode kandidater til arbejdsgruppen, senest d. 1/8-2019. Sendes til cm@dasu.dk
Der ses på længden af tiden man skal være dommeraspirant frem mod 2020.
BU’s forslag vil være at man skal være aspirant til 3 asfalt og 3 offroad åbne løb,
inden for max 2 år.
Kan man nå det på 1 år vil dette også blive tilladt.
Dokumentation ved fornyelse og opgradering ved officialgrader.
BU vil se på at minimerer klubbernes dokumentation overfor sekretariatet og
derved bliver klubberne selv ansvarlige for at deres officials opfylder
reglementet/cirkulæret.
Dette burde gøre det mere smidigt for klubberne at opgraderer og fornye deres
officials.
Man skal stadig ansøge om fornyelse på de officials som klubben ønsker fornyelse
på, som beskrevet i reglement 1.

F3

Orientering fra teknisk delegerede, asfalt og offroad
Der vil blive holdt mere fokus på de tekniske rapporter fremover.
Det er vigtigt at teknisk kontrol forløber ensartet og at de ting der skal skrives i
vognbøger, rette før start etc. Er ens over hele linien.

F4

Test af en indberettet kører, grundet evt. sygdom
BU spørger DASU’s unionslæge om han har mulighed for at lave en test til at se om
en kører må fortsætte med at deltage i løb, efter at køreren er blevet indberettet
under et løb.
Her er der tale om evt. sygdom, hjernerystelse eller andre ting som kan gøre det
uansvarligt at lade køreren fortsætte med at kører.
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F5
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Træningsafgift for baneløb 2020 (BU19-094)
BU kigger på at forenkle træningsafgiften frem mod 2020, så det administrativt
bliver nemmere for klubberne og sekretariatet fremover.

F6

Krav til deltagelse på racerskoler (BU19-106)
Man skal være medlem af en DASU-klub og have et aktivt medlemskab på dagen
for afholdelse af racerskolen.
Dette kan kontrolleres på det enkelte medlems DASU-profil.

F7

Udstedelse af licens efter en periode på mere end 5 år uden licens.
Hvis man i en periode på mere end 5 år, ikke har haft en banelicens, kan man
fremover ansøge BU om licens.
Dette gøres ved at udfylde en ansøgning, og hvis denne godkendes, skal man
deltage i teoretisk undervisning og flag og reglementer og bestå licensprøven i Elearning.
Den teoretiske undervisning skal foretages af en person der er godkendt af BU.

F8

Tidsfrister for indsendelse af reglementsændringsforslag til 2020.
Husk at der er frist d. 15/8-2019 for indsendelse af ændringsforslag.
Dette skal ske gennem klubben, promotor eller klasserepræsentanten.
Se Adm. Cirk. I22 - https://www.dasu.dk/media/34516/admc-i22-tidsfrister-for-reglementer.pdf
Husk at bruge den rigtige formular.
Har du ikke den, bedes du kontakte cm@dasu.dk så vil du modtage den.

OFFROAD (Protokol MSN)
O1
ETA (extreme track attack) – BU laver et samarbejde med DOFS for at lave
reglementer frem mod 2020.

ASFALT (Protokol JW)
A1
Placering af officials ved afkørsel på Ring Djurslang
Bestyrelsen har sendt en henvendelse til BU vedr. placering af officials på Ring
Djursland.
Det er 2 sikkerhedsofficials der er placeret for at hjælpe kørere der er kørt af.
BU har drøftet sikkerheden og der kigges på dette fremover.
BU tager kontakt til banen for en forklaring.
A2

Revidering af teknisk reglement til Super Seven Racing
Der arbejdes på et nyt teknisk reglement til Super Seven Racing.
Dette gøres i samarbejde med klasserepræsentanten.
Reglementet skal forenkles og gøre nutidigt.
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Følgende initialer er brugt:
NF
Nicolaj Fuhrmann
JW
Jonas Waldgren Larsen
JKL
Jens-Kim Larsen
MSN
Michael Skaarup Nielsen
CS
Carsten Sjælland
RSA
Ronnie Søgaard Andersen
SM
Steffen Møller
CM
Carina Møller
BS
Bo Skovfoged
_____________________________________________________________________________________
Formand
NF
Sektionsansvarlig asfalt
JW
Sektionsansvarlig offroad
MSN
Asfaltsektion
JW, RSA og SM
Offroadsektion
MSN, CS, og JKL
Sekretær
CM
Visioner og målsætninger
NF
Budget/regnskab
NF
Kontrol af udgiftsbilag/rejseafregninger
NF/CM
Kalender
JW/MSN
dasu.dk/BU hjemmeside/Facebook
BS
Reglementer
Alle
Dommerkoordinator
NF
DIF/Team Danmark elite asfalt
NF
DIF/Team Danmark elite offroad
NF
FIA offroad
NF
FIA asfalt
NF
NEZ offroad, rallycross
JKL
NEZ offroad, crosskart
MSN
NEZ asfalt
JW
Historisk
NF
Kontakt til TSU offroad og asfalt
NF + teknisk delegerede
Kursusansvarlig
JW
Licensansøgninger
NF
Løbstilladelser/tillægsregler/Dommerrapporter Den aktuelle arrangementsansvarlige
Banesyn offroad
MSN
Banesyn asfalt
NF
Pointlister offroad (kontaktperson)
MSN
Pointlister asfalt (kontaktperson)
JW
Pointlister historisk (kontaktperson)
NF
Promotoraftaler følgegruppe
NF + sektionen
Disciplinærsager
NF + sektionen
Appelsager
NF + sektionen
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Klasseansvarlige
Offroad
Folkerace
Rallycross
Crosskart
Dansk Offroad Sport (DOS)

CS
JKL
MSN
MSN

Asfalt
1600 Challenge
Aquila Synergy Cup
Danish Endurance Championship DEC
Danish Thundersport Championship DTC
Super GT
DS3 Cup
Formel 4
Formel 5 (Formel 4B)
Historisk
Legend Cup
Special Saloon Car SSC
Super Cup
Super Seven Racing SSR
Youngtimer
Arion

RSA
SM
JW
NF
NF
JW
JW
JW
JW
RSA
SM
RSA
SM
RSA
SM

Teknisk delegerede under BU
Teknisk delegeret sektionsansvarlig offroad
Teknisk delegeret
Teknisk delegeret sektionsansvarlig asfalt
Teknisk delegeret
Teknisk delegeret
Teknisk delegeret

Peter Lindgaard Nielsen
Robert Jensen
Tom Larsen
Jens Jensen
Mogens Buch
Jørgen Madsen
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