
 
Banesportsudvalget 
 
Referat for banesportsudvalgsmøde 01/2020 
15. januar 2020 
Til stede:  Formand: Nicolaj Fuhrmann 
 Offroad: Michael Skaarup Nielsen, Carsten Sjælland og Jens-Kim Larsen 
 Asfalt: Thomas Bakke, Kai Frederiksen og Kim Lund 
 Del.:  Tom Larsen og Peter Lindgaard Nielsen 
 Gæst:  Hans Bruun, Henrik Møller-Nielsen (bestyrelsen), Ronnie  

 Andersen, Jonas Waldgren og Ture Hansen 
 Referent:  Carina Møller 
 
 
 
FÆLLES protokol (NF) 
 
F1 Orientering fra udvalgsformanden 
 

Velkommen til det første BU-møde og de nye medlemmer af BU.  
Ronnie og Jonas (tidligere medlemmer af BU) deltager i første BU-møde for at 
overlevere arbejdet fra asfaltsektionen til de 3 nye medlemmer, så de kan få den 
bedst mulige start. 
 
Til sæsonen 2020 skal alle baner gennem et banesyn, og banecertifikaterne vil først 
blive sendt ud når disse syn er foretaget. 

  
F2  Orientering fra kursussektionen 

 
BU er i tæt samarbejde med Kim Skovholm, i gang med at udarbejde 
undervisningsmateriale til klubkurser til 2020 sæsonen. 
 
DASUs kursuskalender er opdateret med kursusdatoer, og er nu åben for 
tilmelding. 
Hust at tilmeldingen sker gennem stamklubben. 

 
F3 Orientering fra teknisk delegerede, asfalt og offroad 
  
 i.a.b. 
 
F4  Budget 2020 
 
 BU har ansøgt bestyrelsen om støtte til forskellige projekter i 2020. 

Bestyrelsen har valgt at støtte dele af ansøgningen. 
De resterende projekter vil BU se på, om de kan arbejde med på en anden måde, 
så man kan komme i mål med de ting man ønsker for banesporten i 2020. 

 
F5 Konstituering/Klassefordeling 
 
 Se konstituering af BU i bilag til dette referat. 
 
F6 Forretningsorden og arbejdsgange 2020 
 
 Forretningsorden er opdateret til 2020 og ligger tilgængelig for BU’s medlemmer i 

Podio. 
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 Retssystemet i DASU præsenteres for de nye medlemmer, så de har en bred 
forståelse for hvordan DASU hænger sammen. 

 
F7 Dommerfordeling 
 
 Der er udsendt ønskeliste til dommerne. Det tilstræbes, at alle dommere får alle 

funktioner gennem sæsonen og har både offroad- og asfaltkonkurrencer. 
 Indleveringsfrist er senest d. 9. februar til Carina Møller, cm@dasu.dk  
 
 Forårets dommerseminar er d. 29/3-2019, invitation fremsendes senere. 
 
 Dommerne har ønsket et andet format på dommervejledningen frem mod 2020. 
 Vejledningen er nu hos dommerne så de kan komme med deres ønsker til formatet. 
 Dommervejledningen skal derefter til BU for at blive godkendt.  
 
F9 Mødekalender 2020 
 
 BU 01   15. januar  
 BU 02   28. marts   
 Dommerseminar forår  29. marts    
 BU 03   3. juni   
 BU 04 (reglementsweekend) 29-30. august   
 BU 05   19. oktober  
 BU 06   7. november   
 Dialog-, kalendermøde, løbsafvikling 7. november   
 Dommerseminar efterår  8. november  
 
F10 Møde med bestyrelsen 
  

Promotorer skal overholde de samme frister for reglementer, ansøgninger etc. som  
klubber og andre. Disse frister vil være at finde i reglement 1 og administrative  
cirkulærer, som ligger på dasu.dk 
 
BU’s kommissorium er i 2020 delt op i 2. Et almindeligt og et sportsspecifikt. 
Det sportsspecifikke er lavet for at BU kan udvikle sporten i henhold til de 
strategispor, DASUs bestyrelse er ansvarlige for. 
Det sportsspecifikke kommissorium gennemgås med bestyrelsen til dette møde og 
kommer på dasu.dk snarest mulig. 

 
OFFROAD 
O1 NEZ 
 

Reglementer og kalender offentliggøres løbende – se her på FIA NEZ’s side: 
http://www.fia-nez.eu  
 
Der er kommet en ny hjemmeside for NEZ Crosskart Championship – besøg den 
her: https://www.nez-crosskart.eu  

 
O2 Kalender 2020 offroad 
 
 Se offroadkalenderen for 2020 på dasu.dk. 
 
O3 Mesterskaber 2020 offroad  
 

Se offroadmesterskaber 2020 på dasu.dk. 
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O4 Åbent hus-arrangementer 
 

Som i 2019 søger BU ikke et fælles tilskud, men klubberne opfordres til at søge 
DASUs fonde, se adm. cirk. D2, hvis de ønsker at afholde åbent-hus eller andre 
spændende arrangementer, der kan give flere medlemmer til klubben. 

 
O5 ”Tillægsregler” til offroad (BU20-014) 
 

BU offroad udsender i lighed med tidligere år fælles tillægsregler for DM i rallycross, 
crosskart og folkerace. 
Dataskemaer er udsendt til de arrangerende klubber. 
Der er svarfrist d. 9/2-2020. 

 
O6 Kørsel med Super Cars i danske rallycrossarrangementer 
 

Super Cars kan køre som supportklasse til arrangementer, hvor dette er beskrevet  
i løbets tillægsregler, og disse tillægsregler er godkendt af BU.  
Bilerne skal køre for sig selv, og må ikke lægges sammen med andre klasser. 
Bilerne skal følge RX Nordic teknisk reglement for Super Cars. Evt. undtagelser fra 
det tekniske reglement skal defineres i tillægsreglerne og være godkendt af BU. 
Der vil ikke blive tilladt undtagelser på sikkerhed. 
Tillægsreglerne skal fremsendes i ordentlig tid, så der er tid til at behandle dem. 
Alternativt vil de ikke blive godkendt. 
 

ASFALT 
A1 NEZ 
  

Jonas Waldgren fortsætter som BU’s repræsentant i NEZ racing commission. 
 
A2 Kalender 2020 asfalt 
 
 Se løbskalenderen for 2020 på dasu.dk. 
 
A3 Mesterskaber 2020 asfalt 
 

Se mesterskaber 2020 på dasu.dk. 
 


