
 

 
BERETNING FRA RALLYUDVALGET 
 
 
2019 har igen været et år med fremgang på rally siden, klubberne har mestret 
nogle super flotte løb, hvor det hele bare har spillet. 
På deltagersiden havde vi håbet, at vi kunne nå de 100 startende biler til et DSR-
løb, men sådan skulle det ikke være vi har været tæt påJ, mon ikke det vil ske i 
2020. 
Vi ser frem til 2020 med et opdateret DSR-koncept som giver mere plads til 
udfoldelser for løbsledere og lidt flere km til kørerne, men samtidig med øje for 
sponsorpleje. 
 
På klubrally-siden fik vi i udvalget meget ballade i starten af året, da vi rettede 
cirkulæret. Vi har så brugt tid på et nyt reglement i stedet for cirkulæret kap. 20, 
hvor noget af det, vi fik meget kritik for, er blevet ændret. 
Udvalget ser frem til en positiv fremgang nu i 2020 på klubrallysiden. 
 
På rallysprint-siden har vi til 2020 givet mulighed for, at man kan lave 2 
discipliner: Et rallyshow og et rallysprint. Det er tiltænkt, at man bruger 
rallyshow som de små sprints vi kender i dag, fx Fårvang og Yokohama-løbene, 
hvor der så er åbnet for biler fra klubrally, dog stadig med sikkerhedsudstyret i 
orden. 
Rallysprint er tiltænkt, så man kan tage en rigtig hastighedsprøve og køre flere 
gange, så man kan lave det som træning eller få hjulpet nye videre i systemet. 
 
 
På udvalgssiden startede året skidt ud. Der var lidt opstartsvanskeligheder i 
udvalget, der endte med et udvalgsmedlem, der trak sig. 
Kenneth Svendsen sprang heldigvis ind og tog pladsen og har meldt sig på banen 
til det nye udvalg i 2020. 
 
Til sidst vil jeg gerne takke af for de år jeg har siddet i udvalget. 
Jeg synes, folk bør tænke på hvordan de behandler udvalgsmedlemmerne i 
fremtiden, vi i udvalget har været hængt ud op til utallige gange i de sociale 
medier, kaldt nogle lusede amatører. Ja, sågar kaldt så fede, at man ikke kan 
sidde i et skålsæde, folk sviner udvalget til gang på gang, kalder os politi, 
nazistparti; ja, man skal finde sig i meget. 
 
Alt det her meget har gjort, at jeg personligt ikke har været den mest aktive i 
udvalgsregi i år, for jeg har følt mig virkeligt skidt på. Uanset hvad man har gjort, 
har der altid været kritik, og i år fik det mig til at sige stop. 
 
Jeg håber virkeligt, det her giver stof til eftertanke og DASU (dig, mig, os 
allesammen) vil behandle det nye udvalg med den respekt det fortjener. 
De fleste derude aner ikke hvor mange frivillige timer alle udvalgsmedlemmer 



 

bruger, så I derude kan dyrke den sport, I elsker allermest. 
 
Tak til alle de udvalgsmedlemmer, jeg har siddet sammen med, vi har haft mange 
hyggelige og uhyggelige timer, men flest af de hyggelige, og heldigvis er det også 
de gode ting jeg vil huske tilbage på. 
 
Tak til bestyrelsen og tak til DASUs sekretariat for den gode service og hjælp. 
 
 
Med venlig hilsen  
Hans E Madsen 
Formand, rallyudvalget.  


