E-sport adhoc-udvalgsmøde
6. juni 2019
Deltagere: Karsten Lemche, Thor Qualmann, Jesper Wium Hansen
1. Status på e-sporten i DASU
a. GT Sport (Bo)
Lidt skuffende deltagerantal, men serien blev lanceret fra DASUs side i samarbejde med
Martin m.fl. De vil overtage GT Sport-serie fremadrettet, og vi vil fortsat have en serie i
denne titel/platform.
Når det er sagt, så er Audi TT Cup afviklet flot med streaming, kommentatorer og tætte og
meget fair race. Der resterer to afdelinger i skrivende stund.
b. Project Cars 2 (Bo/Jesper)
Jesper oplever faldende deltagerantal i PC2 og konsol generelt – muligvis mod iRacing og
PC, ligesom mange venter på Assetto Corsas nye titel, som han venter sig meget af.
Vi beslutter, at løb i PC2 ikke bliver afviklet i DASU – andet end muligvis lidt race for sjov,
uden præmier inden sommerferien.
c. F1 (Jesper)
2018-titlen er droppet, da 2019-titlen kommer 28/6.
Vi kører DASU-serie i efteråret. Platformen er ikke afgjort endnu, men meget peger på at
det bliver PC. Ca. seks afdelinger, kalender koordineres med DERC/Thor.
d. DERC (Thor)
Sæson er ved at være planlagt, fysisk finale med 20 kørere, kvalifikation til DERC med
begrænsning på 40 deltagere i alt. Der er samtale med dansk importør, det bliver deres
bilmærke og fysisk finale hos deres forretning.
Der er planlagt livedommer, dialog om tv.
Hertil en cup, der kører for de, der ikke var kvalificeret. Ti bedste fra sprint cup rykker op til
DERC, ti dårligste i sprint cup rykker ned.
Vi spørger blandt de nuværende dommere mv., om der er nogle med kompetencer og lyst
inden for digital motorsport.
Desuden en Nordic Le Mans-serie, åben serie, med livedommer.
e. FIA og DIF (Bo)
I.a.b
f.

Status på klubber (Bo)

I.a.b.
2. CHGP e-sport
Bo har netop afholdt møde med KFF i GMC. De stiller med PC’ere og mandskab til bl.a.
Fortnite, reaktionsøvelser med mere.
Thor med simrig og hotlap-konkurrence. CHGP/Power Racing sponserer præmie
Bo/BGK med PS4 og fire spil man kan prøve.
DASU støtter eventet, herunder med markedsføringsmaterialer.
3. Vision – lidt længere end sæson 2019/2020
a. Hvor skal digital motorsport hen? Passer DASUs struktur til denne sport?
Dette blev vendt, og et forslag forsøges indført med nemmere struktur, tilmelding ét sted
etc. Dette skal dog godkendes, så vi sikrer at medlemstal indberettes til DIF.
4. Henvendelse fra Paul Reuber, manager, Casper T. Hansen om Formel-serie (Bo)
Vi har modtaget henvendelse om oprettelse af DASU-serie i formelracer, fx FR 2.0 i iRacing. Dette
er pt ikke interessant, da DASU ikke mener der er interesse nok om formelbiler under Formel
1/Formel 2. Det anbefales, at de evt. indgår i samarbejde med DASUs F1-serie.
5. Evt.

I.a.b.

