
DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION 
Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark 

 

                                                     

 
Tlf. +45 43 26 28 80, ma-to 10-14, fr 10-12  ·  Fax: +45 43 26 28 81  ·  dasu@dasu.dk  ·  www.dasu.dk  ·  Bank: 5032  0001240983  ·  CVR nr. 21 33 7110 

                                                                                                 

FDM DASU Classic 
Infobrev nr. 5 – 2019 

Brøndby d.  25. juni 2019 

Side 1. 

1 7  C L A S S I C  C A R  C H A L L E N G E  

  3. afdeling af FDM DASU Classic 
Lørdag den 22. juni 2019 

 3. afdeling af FDM DASU Classic er netop blevet afviklet hos DHMC. 
 

Desværre har jeg ikke modtaget indlæg vedrørende dette løb og har derfor ingen info til jer. 
———————————————————————————————- 

Første halvdel af sæson 2019 er nu veloverstået og sommerpausen står for døren. I Vejsportsudvalget har vi 
dog allerede nu rettet blikket frem mod den kommende sæson, idet det snart er tid til at tage hul på plan-
lægningen af den kommende sæson. 
 

Vedlagt sendes den vejledende kalender for vejsport 2020. I kalenderen er markeret forslag til løbsdage for  
P-løb (FDM DASU Classic) og O-løb (mesterskabsløb). Der vil selvfølgelig være behov for andre datoer til  
lokale løb, og andre løb, der ikke tæller til disse turneringer. 
  

Klubber og løbsledere opfordres hermed til at have denne kalender for øje ved ansøgning om løbsdage, idet 
Vejsportsudvalget gerne vil sikre en god spredning af løbene hen over sæsonen. Der kan selvfølgelig være 
gode grunde til, at der søges om løb på andre datoer, hvorfor kalenderen i sådanne tilfælde blot er  
vejledende. 
  

Ansøgningsfrister fremgår af DASU Reglement 1, bilag A: Nordiske mesterskaber (NEZ): 1. juli.  
Øvrige arrangementer: 15. oktober. 
Løbsdage søges på skema. Link hertil via DASU’s hjemmeside – Klubservice – Ansøgning om løbsdage –  

Vejsport (Link: https://app.box.com/s/j6rape7r77w39fxaok709oh6egs12ouf ).  

Skema medsendes også denne mail.  

Ansøgningen sendes i lighed med tidligere til: jf@dasu.dk 

Vejsportsudvalget håber på mange ansøgninger, så vi også i 2020 kan få nogle gode turneringer. 
 
God sommer til jer alle. 
Med sportslig hilsen 
  
Vejsportsudvalget  

https://app.box.com/s/j6rape7r77w39fxaok709oh6egs12ouf

