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1. Opsamling fra dommer-/løbslederseminaret 
1.1 Kedde foreslår at indehavere af (OF373)-licenser deltager i dommer-/løbslederseminaret i 
2021, da de er dybt involveret i planlægningsarbejdet. Det vil derfor give mening at de deltager i 
seminaret. 

Der er generel opbakning til dette forslag blandt de resterende udvalgsmedlemmer. 

1.2 Forberedelserne til seminaret skal være på plads inden start: alle informationer skal være 
opdateret - både på nettet og i de brugte powerpoints. 

1.3 Dispensation: Hvis man som dommer og løbsleder ikke kommer på d-/l-seminar i 2021 (og 
heller ikke har været på seminar i 2020), så kan man ikke få dispensation. Søges der dispensation 
for deltagelse i seminaret for førstkommende møde, skal dispensationsansøgningen være udvalget 
i hænde rettidigt og før seminarets afholdelse. 

1.4 Dommer-/løbsleder-seminaret 2021 afholdes d. 27. februar. DASUs uddannelsesansvarlige, 
Kim Skovholm, informeres om dette, så det allerede nu kan fremgå af kursuskalenderen. 

Anden lokation undersøges til næste år. Scandic Odense undersøges som mulighed. 

2. Løbstyper fra 2021  
2.1 Forenkling af discipliner: Udvalget har modtaget henvendelse ang. forenkling af rallysportens 
discipliner (klasser, discipliner og licenser). 

Udvalget vil løbende evaluere forslaget og vil tage det op som et debatpunkt på det kommende 
dialogmøde med klubberne. 

Tillid og uddannelser går hånd i hånd: der skal udvises større tillid til rallysportens løbsledere når 
det kommer til planlægningen og afviklingen af løb. MEN en sådan tillid kan kun indfinde sig på 
baggrund af god, kvalificeret uddannelse af vores officials. 

Men hvis løbsledernes skal have friere hænder, så kræver det at de har dokumentationen 100% i 
orden. 
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John foreslår et såkaldt "klippekort" til løbslederne: hvis løbslederne begår fejl af væsentlig 
karakter i forhold til regler og cirkulære eller har rod i dokumentationen, så får vedkommende 
løbsleder en advarsel. Efter X antal advarsler kan løbslederen miste sin licens. 

Debatpunktet vedr. ”udvidelsen” af løbsleder-licensen vil tage udgangspunkt i ovenstående. 

2.2 Oplæg til 2021: Rallyudvalget er i fuld gang med at udvikle oplæg til 2021-sæsonen om alt fra 
klasseinddeling til klassede dæk. Disse oplæg vil blive præsenteret på dialogmøderne, så de kan 
diskuteres i et åbent forum med klubberne. 

2.3 Udvalget diskuterer løbende muligheden for klassesammenlægning i klubrally til 2021-
sæsonen. Muligvis med udgangspunkt i kørslen med klassede dæk. 

2.4 Kenneth foreslår en ændring hvad angår OF 324: en indehaver af en OF 324 skal også kunne 
agere som sikkerhedschef. Det er dog ikke ens betydende med at OF 373 skal afskaffes. Man skal 
stadig kunne være sikkerhedschef uden også at blive løbsleder. 
 
Forslaget bliver mødt med blandede meninger fra udvalget. Der udtrykkes tvivl hvad angår OF 
324'erens dobbeltrolle som løbsleder OG sikkerhedschef. Det vil blive taget op på ny på næste 
RU-møde. 

3. Cirkulære ændringer  
3.1 Ændring af tekst til Kap. 24 – Presse: Udvalget kigger målrettet på en ordentlig tilretning af 
henholdsvis cirkulæret og reglementet til 2021. 

3.2 Udvalget kigger på at få stablet en arbejdsweekend på benene, hvor der udelukkende 
fokuseres på konkretisering og tilretning af cirkulære og reglement. Vi skal ud over 
lappeløsningerne, så sportens regler og retningslinjer igen giver flere svar end de skaber 
spørgsmål. 

3.3 Udvalget overvejer at indsende forslag til rep-mødet vedr. rykning af deadline for færdiggørelse 
af reglementet, som lige nu er d. 15. november. 

4. Forslag vedr. maks. alder for 1. kører 
Udvalget er blevet bekendt med at der hersker en del bekymring inden for sporten hvad angår 
manglende regler vedr. maks. alder for 1. kørere. Udvalget foreslår, at der indføres regler hvad 
angår maks. alder i rally. udvalget overvejer at lave et oplæg omhandlende dette. Evt. 
nødvendigheden af et lægetjek, når køreren fylder 70 år. 
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Udvalget har på dette møde taget hul på denne problematik og arbejder videre med at konkretisere 
et oplæg, som kan præsenteres på et dialogmøde. 

 6. Ny dato for Yokohama Cup-finalen 
Yokohama Cup-finalen flyttes til d. 10. oktober. 

7. Dialogmøde Øst 
Der ledes efter en alternativ dato til det planlagte dialogmøde, der ellers skulle have været afholdt i 
Øst i april.  

8. Kalender 2021 
Udvalget opfordrer klubberne til at begynde at tænke over 2021-løbsansøgningerne, så disse så 
småt begynder at tikke ind i løbet af juli-måned 2020. 
 
På næste RU-møde vil udvalget lave et oplæg vedr. løbsfordelingen på kalenderen, så klubberne 
har noget at gå efter, når de selv skal ansøge om løb. 


