Banesportsudvalget
Referat for banesportsudvalgsmøde 04/2019
14. august 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 og Tom Larsen
Referat skrevet af: Carina Møller
Mødetid:

18.00 – 23.30

FÆLLES protokol (NF)
F1

Orientering fra udvalgsformanden
BU vil i samarbejde med dommerne arbejde på at finde nye kandidater til
dommeruddannelsen.
BU medlemmer kan indtræde som dommer ved DASU-arrangementer.
Der vil være fokus på banesyn i efteråret, så der er mulighed for klubberne at
arbejde med evt. påtaler hen over vinteren, så alt kan være klar til næste sæson.

F2

Orientering fra kursussektionen
Iab.

F3

Orientering fra teknisk delegerede, asfalt og offroad
Der er fokus på manglende indsatser fra teknisk chef og teknisk kontrol generelt.

F4

Fokuspunkter i henhold til kommissoriet 2019
Forenkling af reglement 5 – BU arbejder på at forenkle reglement 5 for deltagerne,
så unødig information vil blive flyttet fra reglement 5 til cirkulærer.
Det skal være nemmere at komme i gang – Her har BU fokus på Folkerace og
Crosskart i offroad, og Youngtimer og 1600 chall i asfalt.
Muligheder i banesporten - BU arbejder sammen med de 3 banedrivende klubber i
asfalt, omkring fremtiden i dansk motorsport.
Se nyhed omkring dette: https://www.dasu.dk/nyheder/dansk-motorsport-skal-styrkes/
Fair, Fun & Female – BU støtter op om projektet og står klar med netværk og hjælp
hvis dette bliver aktuelt for gruppen.
(BU19-137)

F5

Sagsafgørelser
Efter henvendelse vedr. sagsafgørelse vil BU præcisere følgende: Når en sag er
indstillet til Disciplinærudvalget eller anket til A&O, vil der ikke fra udvalgets side
blive kommenteret yderligere på sagen.
Efter endt sagsbehandling vil sagens kendelse blive lagt på dasu.dk i anonymiseret
form, når denne er klar til dette. (BU19-131)

Side 2/2

Banesportsudvalgsmøde

BU henviser til reglement 1, pkt. 14.5 vedr. reglerne omkring suspension og hvad
man må når man er suspenderet.
Suspensionslisten er tilgængelig under klubservice på DASU’s podio løsning.
For adgang til klubservice i podio, kontakt Jens Færgemann på jf@dasu.dk (BU19128)
F6

Kørsel uden sikkerhedsudstyr
BU opfordre DASU licenshavere der deltager i arrangementer der ikke er ansøgt ved
DASU om at bruge sikkerhedsudstyr, så som seler, køredragt, hjelm etc. Når de er
ude og promoverer dem selv og derved også sporten.
Det sender et godt signal, når man sætter sikkerheden i højsædet.

OFFROAD (Protokol MSN)
O1
Der arbejdes stadig på forenkling af reglementerne.

ASFALT (Protokol JW)
A1
Placering af officials ved afkørsel på Ring Djursland
BU har været i dialog med Ring Djursland og officials og redningskøretøjer er blevet
flyttet til en mere optimal placering i forhold til sikkerhed.
Der vil til banesyn frem mod 2020, blive set på en permanent løsning. (BU19-120)
A2

Revidering af teknisk reglement til Seven Racing
BU har i samarbejde med Seven Racing fået lavet et nyt oplæg til teknisk
reglement for 2020.
BU takker for det gode samarbejde, og kigger det hele igennem de næste måneder.
(BU19-087).

