
                                                                                               
 

Vejsportsudvalget        
 

Ålborg, den 15. januar 2020 

Referat af Vejsportsudvalgsmøde 01/20 

10. januar 2020 hotel Comwell, Ørnumvej 6, Korsør, kl. 17.00 – 21.00 

 

Til stede: Ole Skov, Jørgen Skjøt, Bernd Thrysøe, Ulrik Hejl, Michael Andersen 

Referat: Jørgen Skjøt 

   

Mødereferat 
 

1. Godkendelse af referat 03/19 

Referatet er godkendt skriftligt af udvalget i forlængelse af sidste udvalgsmøde. 

2. Meddelelser fra 

2.1. Bestyrelsen 

Bestyrelsen har godkendt udvalgets forslag til Danmarksmesterskaber for 2020. 

Mogens Høj er udpeget som kontaktperson til vejsportsudvalget. 

2.2. Udvalgsformanden - samt ændringer til dagsordenen 

Statistik over antal mandskaber i løb i 2019. Udvalget har noteret sig, at der er en pæn 

fremgang i antal deltagere i begge segmenter inden for vejsporten. 

Punktet siden sidst medtages under punkterne 4.7 og 5.5. 

2.3. Øvrige udvalgsmedlemmer 

Ingen bemærkninger til dette punkt. 

3. Kommissorium 2020 

3.1. Udarbejdelse af kommissorium for 2020.  

Udvalget har forud for mødet fået tilsendt bestyrelsens udkast til det generelle kommis-

sorium for udvalget for kalenderåret 2020. Udkastet blev gennemgået og udvalgets for-

slag til ændringer bliver taget op på det efterfølgende møde med repræsentanter for be-

styrelsen. I forlængelse heraf udarbejdede vi udkast til de sportsspecifikke punkter for 

kalenderåret 2020 til forelæggelse for bestyrelsen på det efterfølgende møde. Dernæst 

evaluerede udvalget de sportsspecifikke opgaver fra 2019 som følger: 

• FDM DASU Classic, herunder specielt ”DASU Classic dagen” den 14. april 2019 

(spor3 – aktivitetsudvikling) inkl. opfølgning i klubberne, evt. nye frivillige (spor 2): 

Classic Day gennemført. Opfølgning i klubberne kan forbedres. 

• Forenkling af reglementet ved evt. at lægge reglement 4.3 ind under reglement 4.4. 

(spor 1 – enklere regler): 

Sammenskrivningen er gennemført 

• Uddannelse af frivillige til håndtering af beregningsprogrammet (spor 3 - uddannelse) 

De første 3 hjælpere er brugt til hjælp til klubberne med håndtering af beregningspro-

gram. 

• Påbegyndelse af udvikling af koncept til kontrol af deltagernes tid og rute via mobilte-

lefon: 

Program er udarbejdet. Regler for brug er indarbejdet i reglementet. Må endnu ikke 

bruges i mesterskabsløb – der er stadig mulighed for forbedringer i systemet, og det ar-

bejdes der videre med. 

• Undersøge sammen med klubberne mulighederne for nye former for uddannelse af 

fremtidige løbsledere og herunder udarbejdelse af model for hvordan nye officials 

kommer ind i sporten (spor 2). 

Udvalget har anmodet kursussektionen om et oplæg – udvalget afventer modtagelsen 

heraf. 
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På det efterfølgende møde kl. 20.00 med Henrik Møller-Nielsen, Mogens Høj og Ture 

Hansen blev udvalgets generelle og sportsspecifikke kommissorium 2020 lagt fast og 

det er vedhæftet som bilag nærværende referat. 

4. Pålidelighedsløb/Regularity Rally 

4.1. Status vedr. sponsor for turneringen 

Ulrik orienterede om forhandlingerne med ny sponsor for DASU Classic. Udvalget kan 

med glæde byde CC - Cars velkommen som ny hovedsponsor for løbsserien for 2020. 

4.2. Classic-dag 19. april 2020 

Ansøgning til bestyrelsen om tilskud til arrangementet er afsendt. Udarbejdelse af speci-

ficeret budget, som ønsket af bestyrelsen, blev færdigbehandlet på mødet og videresen-

des til bestyrelsen snarest. Endvidere drøftede en lang række praktiske forhold omkring 

arrangementet, som Ulrik Hejl igen i år er tovholder for. 

4.3. Folder for DASU Classic 

Oplæg fra Bernd Thrysøe til en opdateret folder blev gennemgået på mødet, og efter en 

afsluttende korrekturlæsning sendes folderen til trykning i løbet af den kommende uge. 

4.4. Brev til løbsledere 

Udkast til indhold af løbslederbrev for 2020 blev drøftet. Brevet udsendes til løbsleder-

ne for afdelingerne i 2020 inden for 14. dage. 

4.5. Nyhedsbrev – indhold 

Det blev besluttet at der her i januar måned udsendes nyhedsbrev med følgende hoved-

overskrifter: 

▪ Tak til FDM for samarbejdet gennem mange år. 

▪ Præsentation af ny sponsor. 

▪ Løbskalender for 2020 herunder også NEZ-løb. 

▪ Henvisning til at klasseinddeling kan ses på hjemmesiden. 

▪ Mulighed for klasseskift - ansøgning sendes til udvalget. 

▪ Omtale af væsentlige reglementsændringer. 

4.6. Kursus i brugen af tidtagningsudstyr og beregningsprogram 

Udvalget drøftede de sidste praktiske forhold omkring afholdelse af kurset dagen efter. 

4.7. Andet 

Siden sidst har vi modtaget en henvendelse fra Dansk Rally Club med spørgsmål til reg-

lement 4.3. for 2020. Udvalgsformanden har på udvalgets vegne besvaret henvendelsen. 

5. Bil-o-løb 

5.1. Dommerordning 

Udvalget besluttede, at der fremover alene udsendes 1 dommer til alle mesterskabsløb. 

5.2. Løbslederbrev 2020 

Udkast til indhold af løbslederbrev for 2020 blev drøftet. Brevet udsendes til løbsleder-

ne for afdelingerne i 2020 inden for 14. dage. 

5.3. Oversigt mesterskaber og turneringer 

Udkast til oversigt over mesterskaber og turneringen blev gennemgået på drøftet. Over-

sigten udsendes sammen med næste nyhedsbrev. 

5.4. Nyhedsbrev – indhold 

Det blev besluttet at der her i januar måned blev udsendt nyhedsbrev med følgende ho-

vedoverskrifter: 

▪ Oversigt over mesterskaber/løb. 

▪ Henvisning til at klasseinddeling kan ses på hjemmesiden. 

▪ Mulighed for klasseskift - ansøgning sendes til udvalget. 

▪ Omtale af væsentlige reglementsændringer. 
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5.5. Andet 

Det blev besluttet, at reglementets bestemmelser omkring respittider i mesterskabsløb 

tages op til vurdering i forbindelse med udarbejdelse reglementet for 2021. 

6. Regnskab/budget 

6.1. Regnskab pr. 31.12.2019 samt budget for 2020 

Materialet blev omdelt på mødet. Udvalget gennemgik det foreløbige regnskab for 2019 og 

udvalgets budget for 2020. Udvalget noterer med tilfredshed at budgettet for 2019 er over-

holdt, og at budgettet for 2020 ikke giver anledning til bemærkninger. 

7. Mødekalender 2020 

7.1. Næste udvalgsmøde afholdes den 17. juni 2020 kl. 17.00 på Fjelsted Skovkro. 

8. Eventuelt  

8.1. Intet til behandling under dette punkt. 
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Sportsudvalget 

  

     
Generelt 

kommissorium  
for 

Vejsportsudvalget 
 
 
Nærværende kommissorium udarbejdet og godkendt af DASUs bestyrelse, er gældende for 
DASUs sportsudvalg for vejsporten, kaldet vejsportsdvalget. 
Kommissoriet dækker udvalgets generelle arbejdsopgaver i perioden 1. december 2019 – 30. 
november 2020. 
 

 
1  Formål 
 Vejsportsudvalgets formål er: 

- at fremme, samle og udvikle dansk vejsport 
  
 Udvalgets arbejde skal være baseret på tillid og samarbejde. 
 Udvalgets formand er bestyrelsens nærmeste samarbejdspartner, og har pligt til at formidle 
 information fra bl.a. bestyrelsen videre til udvalget. 
 Udvalget består af en formand og 4 medlemmer, der alle vælges af DASUs repræsentantskab. 
 Udvalget konstituerer sig selv i forhold til delegerede arbejdsopgaver. 
 

2 Generelle ansvarsområder og arbejdsopgaver 
 
Overordnet: 

• Ansvar for at udarbejde og ajourføre forslag til sportsreglement for vejsporten. Reglementet 
skal fremsendes til godkendelse i bestyrelsen senest 1. november. 

• Ansvar for at afholde dialogmøder med klubber og kørere. 

• Ansvar for at afholde dommer- og løbslederseminar  

• Ansvar for afholdelse af officialkurser   
 
Før sæsonen: 

• Ansvar for at udarbejde mesterskabsbestemmelser. 

• Ansvar for koordinering af løbskalender på basis af ønsker fra klubberne.  

• Ansvar for udpegning af dommere 
 
I løbet af sæsonen: 

• Ansvar for sagsbehandling af officielle henvendelser, dommerrapporter osv. 

• Ansvar for udarbejdelse af mesterskabsstillinger. 

• Ansvar for fortolkninger af sportsreglementet 
 
 

 
3 Økonomi 

Udvalgets formand er ansvarlig for, at det godkendte budget overholdes. Udvalget foretager 
kontering af egne udgiftsbilag.  
De økonomiske nøgletal lægges på Podio en gang pr. mdr. 

 
4 Varighed og ajourføring  

Dette kommissorium dækker perioden 1. december 2019 – 30. november 2020. 
Bestyrelsen kan til enhver tid ændre kommissoriet.  
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Specifikt 

kommissorium  
for 

Vejsportsudvalget (VU) 
 
 
Nærværende kommissorium udarbejdet og godkendt af DASUs bestyrelse, er gældende for 
DASU’s sportsudvalg for Vejsport, kaldet Vejsportsudvalget (VU).  
Kommissoriet dækker udvalgets specifikke arbejdsopgaver i perioden 1. januar 2020 – 31. 
december 2020. 
 

 
1  Formål 

I forhold til DASU’s overordnede vision om at fremme og samle motorsporten i Danmark, 
således at der bliver flere aktive, flere officials og flere tilskuere til klubbernes arrangementer, 
samt strategiaftalen med DIF, har bestyrelsen udformet dette specifikke kommissorium.  
Kommissoriet udstikker retningslinierne for de konkrete opgaver Vejsportsudvalget skal løse i 
2020. 

 
 
2  Ansvar 

Udvalgets formand er bestyrelsens nærmeste samarbejdspartner, og han har pligt til at holde 
bestyrelsen orienteret om arbejdet med de konkrete fokuspunkter. 

 
 

3 Specifikke arbejdsopgaver/ konkrete fokuspunkter i 2020: 
 

• Videreudvikling af DASU Classic dagen med fokus på involvering af 
klubberne. 

• Deltagelse i messe i Fredericia 

• Implementering af DM-serie i DASU Classic 

• Oprettelse af turistklasse i DASU Classic 

• Udvikling af GPS-løb 

• Fastholdelse af nuværende deltagere, fx gennem en anderledes klassificering 
af deltagere, evt. gennem muklighed for nedrykning af deltagere til lavere 
klasse. 

• Undersøge sammen med klubberne mulighederne for nye former for 
uddannelse af fremtidige løbsledere og herunder udarbejdelse af model for 
hvordan nye officials kommer ind i sporten. 

 

 
 
4 Varighed og ajourføring  

Dette kommissorium dækker kalenderåret 2020. 
Bestyrelsen kan til enhver tid ændre kommissoriet.  
KU kan til bestyrelsen indstille ønske om ajourføring af kommissoriet. 


