Banesportsudvalget
Referat for banesportsudvalgsmøde 06/2019
9. november 2019
Til stede: Formand: Nicolaj Fuhrmann
Offroad:
Michael Skaarup Nielsen og Jens-Kim Larsen
Asfalt:
Jonas Waldgren og Ronnie Søgård Andersen
Del.:
Tom Larsen
Referat skrevet af: Carina Møller

FÆLLES protokol (NF)
F1

Orientering fra udvalgsformanden
Det er tid til at ansøge bestyrelsen om hvilke klasser der får hvilken type
mesterskab i 2020. BU ser på de muligheder der ligger i klasserne.
Der er kommet to nye dommeraspiranter til 2020.
Det er Troels Kock og Martin Junker. BU byder dem velkommen.

F2

Orientering fra kursussektionen
Den foreløbige kursuskalender for 2020 er sendt ud i DASUs nyhedsbrev.
Det er de foreløbige datoer og kurser som BU vil udbyde i 2020.
Når de endelige datoer og kursussteder er fastlagt, vil de blive lagt på
kursuskalenderen under klubservice på dasu.dk
Her vil det være muligt at tilmelde til kurserne via ens klub.

F3

Orientering fra teknisk delegerede, asfalt og offroad
Bestyrelsen har orienteret om at de ønsker at udvikle en elektronisk vognbog til
banesport. Derfor fastholder bestyrelsen bøden på kr. 200,- for glemt vognbog.

F4

Fokuspunkter i henhold til kommissoriet 2019
Forenkling af reglement 5 – BU har forenklet reglement 5 for deltagerne, så unødig
information er 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 Challenge i asfalt. BU fortsætter med
dette fokus i 2020 i tæt dialog med de pågældende klasser.
Muligheder i banesporten - BU har arbejdet tæt sammen med de 3 permanente
baner i asfalt, omkring fremtiden i dansk motorsport.
Opstartsprocessen har været god og samarbejdet fortsætter i 2020.

F5

BU’s dialog med klasserne
BU har fået at vide, at nogle klasser synes det er svært at komme i kontakt med
BU. BU vil gerne påpege at man er velkommen til at kontakte dem, via
sekretariatet, hvis man ønsker sagen behandlet af BU.
Man sender en mail til cm@dasu.dk gennem klasserepræsentanten eller ens klub,
hvorefter sagen oprettes hos BU.

Side 2/2

Banesportsudvalgsmøde
BU opfordrer alle til at skrive og tale på en måde, som de selv synes det er i orden
at blive skrevet til og talt til.
Special Saloon Cars klasserepræsentant har henvendt sig til BU med ønske om et
dialogmøde mellem BU, SSC, Seven Racing og Super Cup.
BU har takket ja til sådan et møde og har afventet og rykket for en dato fra
parterne, men har ikke modtaget noget, inden det sidste BU møde i 2019.

OFFROAD
O1
Revideret resultatliste fra Motorsportsfestivallen 2019 er nu opdateret og endelig.
Den kan findes på www.rallycrossinfo.dk
BU skal beklage den lange behandlingstid og de fejl der er begået undervejs.
BU vil gøre hvad de kan fremover, for at sådanne sager bliver løst så hurtig som
muligt.
Pointstillingen i DM rallycross 2019 og er nu endelig og kan findes på dasu.dk
O2

Bornholm flag og lys, BU19-207
BMS har henvendt sig omkring flagsignalering på deres nye bane.
BU tager en dialog med klubben.

O3

Heatafvikling i crosskart i 2020
Offroad-klubberne ønsker mulighed for at afvikle indledende heat i crosskart med
op til 9 deltagere pr. heat.
Offroad-klubberne ønsker dispensation for at gøre dette i 2020, som en prøve. BU
stiller sig positivt for dette, og ser frem til at modtage disse ansøgninger.

ASFALT
A1

Den afgående asfaltsektion takker klubber og klasserepræsentanter for
samarbejdet og ønsker den nye asfaltsektion held og lykke med udviklingen af
dansk asfaltbanesport.

