Dragracingudvalget
Brøndby, 28. februar 2020
Referat for dragracingudvalgsmøde 01/2019
23. februar 2020 i HUSET Middelfart
Tilstede:
Ulrik Eriksen (ULE), Benny Franck Jakobsen (BFJ) Finn Hornbech
(FH) Lene Jensen (LJ), Svend Larsen (DL)
Referent:

Lene Jensen

Referat
Der bydes velkommen til de nye udvalgsmedlemmer.
1. Licenskursus
Er planlagt til den 8. marts 2020 og afholdes i Horsens. Info om kurset er vedlagt som bilag.
Online licenskursus prøves at lægges ind under DASU fanen
Tec inspektionskursus den 15. marts 2020 afholdes hor Morten Hansen i Jyderup.
2. Løb 2020
Dragracing.dk: 13. juni og 12. september på Askelunden Skælskør
DCD: 25. april, 13-14. juni og 4-5. september
Legal streetrace Holeby: 25. april, 15-16. maj og 28-29. august.
For at undgå dato sammenfald skal løbskalender for 2021, planlægges afholdelse af dialog
møde den 20. september 2020 hvor bl.a. løbskalenderen for 2021 aftales.
Det kan allerede nu oplyses at Dragracing.dk satse på at afholde løb den 29. maj 2021.
Vedr. el biler i reglement, det undersøges stadig
3. Reglement
LJ kontakter Conny Christiansson for oplysning om de svenske reglementer for 2020.
Streetrace reglementet tilrettet:
Køredragt anbefales.
T-shirt, lange bukser og strømper skal benyttes.
Bomuldskedeldrag kan anvendes.
4. Næste møde
Afholdes torsdag den 9. april.

Kursussektionen Dragracing
27. Januar 2020

Indbydelse til officialkursus 1C, 1B og 1A
Willemoesvej 3 - Horsens, d. 8. marts 2020, kl. 9.30-12.00 og fra kl. 13.00-17.00
Kurset er åbent for alle med en C og B-official licens, som ønsker at få en højere
Licensgrad nu eller på senere tidspunkt.
Bemærk at der kræves flg. praktiske erfaring for at få udstedt en højere licens:
B: besiddelse af C licens, samt have deltaget i mindst 5 nationale stævner som official.
A: besiddelse af B licens, samt have deltaget i mindst 10 nationale stævner som
official, hvoraf 5 skal være chefposter.
Dokumentation for ovennævnte erfaring skal medbringes eller tilsendes til DASU inden
kurset. Se i øvrigt regl. 8 pkt. 83.410.
Del 1,
kl 9.30 – 12.00 Infomøde omkring DASU´s organisation
Program
Kurset omhandler reglement 1, administrative cirkulærer om licensforhold, afgifter og kontingentpriser
Del 2:
kl 13.00 – 17.00 Officialskursus 1C, 1B og 1A
Program:
Kurset omhandler reglement 1, reglement 8.1 samt 8.2 streetrace, 8.3 vintagerace reglementet. Derudover
behandles emner som: Procedure før, under og efter et dragracing arrangement.
Max deltagerantal er 16 personer, og her gælder først til mølle princippet. Kurset er
også åbent for officials med C / B / A grad, som ønsker deres viden opdateret. Dog har
kursister, som skal have en højere licens, fortrinsret.
Kurset afholdes på:
Low Riders Car Club
Willemoesvej 3
8700 Horsens
Kurset er opdelt i to sektioner, og det er frivilligt om der deltages i begge eller kun det ene. Dog er DASU
vært med frokost for de personer som deltager i del 1 og lidt sødt til ganen for dem som deltager i del 2.
Pris er 150kr for del 1, 100kr for del 2 og 250kr for begge.
Derfor er der bindende tilmelding senest den 02 Marts 2020 til Ulrik på ule@carfun.dk
Vel mødt
Kursussektionen Dragracing

