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CC-CARS -  DASU CLASSIC 
Øv, Øv, øv - ja det er træls, at vi ikke kan komme ud at køre løb, og at det ene arrangement efter 
det andet bliver aflyst. Bilmessen i Fredericia, Classic Day, 1. afdeling i Vordingborg og senest 2. 
afdeling på Fyn har lidt den skæbne at blive aflyst. Det betyder, at hele løbsserien naturligvis bliver 
lidt amputeret, og ingen ved endnu hvor meget, der fremover yderligere må aflyses. 
”Det bliver godt igen”, og ”Vi skal bare lige om på den anden side” er jo nye udsagn, som er kom-
met til det danske sprog under krisen, og det gør sig jo også gældende for os i den klassiske mo-
torsport. Vejsportsudvalget har drøftet situationen og vedtaget, at 1. afdeling i SAK forsøges gen-
nemført den 20. juni. Det er langt fra sikkert at det kan lade sig gøre, men vi har jo lov at håbe. 
Inden for de klassiske pålidelighedsløb er det Vejsportsudvalgets forventning, at vi bliver i stand til 
at gennemføre et danmarksmesterskab bestående af 5 afdelinger, hvor Vejsportsudvalget har be-
sluttet, at der som følge af den ekstraordinære situation i år alene skal medregnes 3 løb som tæl-
lende i det samlede resultat. 
 
Oversigten over de 5 DM - løb ser således: 

20. juni i SAK (flyttet fra 25. april) 
15. august i DHMC (som planlagt) 
12. september i DRC (flyttet fra 20. juni) 
26. september i MKC/SMKG (som planlagt) 
24. oktober i LOMS (som planlagt) 

 

Skulle situationen ændre sig i forhold til det som vi kender i dag, må vi selvfølgelig revurdere resten 
af året endnu en gang med hvad deraf følger af aflysninger af såvel afdelinger som mesterskab. 
Vejsportsudvalget har henvendt sig til CC-CARS, og foreslået at prolongere sponsorkontrakten til at 
være gældende for 2021, da vi ikke anså os selv være i stand til levere varen som håbet, hvilket 
Christian Jensen, CC-CARS har taget rigtig godt imod og bakker 100% op om. 
Vi har valgt, at udskyde vores deltagelse i Bilmessen til marts 2021, hvor vi vil gøre reklame for vo-
res sport, og ligeledes uddele flyers om Classic Day og CC-CARS / DASU CLASSIC, som det også var 
planen at gøre i år.  
 
Vi håber – som alle andre – at vi snart kan slippe for denne epidemi, så vi kan komme tilbage til 
normale tilstande igen. Jo før, jo bedre. 
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MØDE I VEJSPORTSUDVALGET 
Tirsdag den 14. april 2020 afholdte Vejsportsudvalget et virtuelt udvalgsmøde, hvor de nugældende 
restriktioner for afholdelse af motorløb og afvikling af mesterskaberne i 2020 var hovedtemaerne. 
Som en integreret del af nærværende nyhedsbrev finder I referatet af hele udvalgsmødet, hvor I 
kan gøre jer bekendt med de nærmere detaljer og konklusionerne på mødet. 
 

MØDE I NEZ UDVALGET 
Fredag den 17. april blev der afholdt et virtuelt møde mellem repræsentanterne for de 5 lande, der 
deltager i NEZ CHAMPIONSHIP inden for Regularity Rally i de Skandinaviske og Baltiske lande. 
Som følge af lukkede grænser vil det ikke være muligt at gennemføre 1. afdeling i Danmark i slut-
ningen af maj og 2. afdeling i Norge i begyndelsen af juni måned. Den svenske afdeling hænger for 
øjeblikket lidt i en tynd tråd, som følge af kørselsmæssige restriktioner i det pågældende område, 
ligesom løbslæggeren for den Baltiske afdeling er ramt af sygdom. 
Et enigt udvalg besluttede derfor at aflyse NEZ CHAMPIONSHIP 2020, og i stedet så snart som mu-
ligt at bruge kræfterne på udarbejdelse af en kalender for afvikling af NEZ CHAMPIONSHIP 2021. 
 

Vejsportsudvalget 
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Dagsorden 

 
1. Godkendelse af referat 01/20 

Referatet er godkendt skriftligt af udvalget. 

 2. Restriktioner for afholdelse af løb 
I forbindelse med ”Corona-krisen” udarbejder regeringen løbende restriktioner i forhold til, hvil-
ke omgangsformer og aktiviteter befolkningen skal/kan efterleve. Senest er der udmeldt en 
lang række restriktioner gældende indtil 10. maj 2020, herunder afstandskrav til andre, hygiej-
ne, ingen forsamlinger på over 10 personer osv. 
 
Samtidig blev det tilkendegivet, at der efter den 10. maj 2020 stadig ville være restriktioner, og 
at der kunne blive tale om en gradvis lempelse, som kan tage længere tid. DASU følger officielt 
de udmeldinger, som DIF udsender, og her har man aflyst alle sports- og træningsaktiviteter 
indtil 10. maj 2020.  
 
Ud over disse officielle udmeldinger er der særlige problemstillinger i forhold til afvikling af bilo-
rienteringsløb og klassiske pålidelighedsløb. Det er bl.a.  
  - Der skal være tid til planlægning af løbet. For løbsledelsen er der begrænsninger i forhold 
 til kontakt til lodsejere, kørsel i området, når der er påbud om begrænsninger i bevægelig
 hed mv. 
  - Hvordan lever vi op til at holde afstand ved mødested, samlingssted, samt ved 
 tidskontroller mv.? 

Vejsportsudvalget   
      

Sorø, den 20. april 2020 
Referat af Vejsportsudvalgsmøde 02/20 (ekstraordinært møde) 
Afholdt den 14. april 2020 kl. 19.00 via Messinger.  
 
Til stede: Ole Skov, Jørgen Skjøt, Bernd Thrysøe, Ulrik Hejl, Michael Andersen 
Referat: Ole Skov og Jørgen Skjøt 

Fortsættes næste side. 
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3.   Afvikling af mesterskaber i 2020 
Nogle af de løb, der for sæsonen 2020 er udpeget som mesterskabsløb er på grund af Corona - 
krisen blevet aflyst eller udskudt. Det betyder, at Vejsportsudvalget er nødsaget til at revurdere 
oversigten over mesterskabsafdelingerne. 
 
Udvalget vurderer for nuværende, at det med en enkelt undtagelse, ikke vil være muligt at af-
vikle mesterskabsløb inden sommerferien, når der skal tages hensyn til tilrettelæggelse og 
planlægning efter ophævelsen af gældende restriktioner. 
 
Flere klubber, der har fået deres mesterskabsafdelinger aflyst, har over for udvalget tilkendegi-
vet, at deres løb eventuelt kan flyttes til efteråret, ligesom et par klubber med løb tællende til 
landsdelsmesterskaber i efteråret har tilbudt, at løbet også kan afvikles som et DM-løb Dette er 
vi i udvalget meget taknemmelige for. Men bortset fra et par eksempler er det ikke muligt at 
presse flere løb ind i kalenderen i efteråret.  
 
Udvalget har for nuværende ingen mulighed for at vurdere, hvornår restriktionerne åbner op for 
afvikling af vore to typer af løb, men såfremt det bliver muligt at afvikle et enkelt klassisk løb i 
juni og ellers afvikle løb fra medio august, afvikles mesterskaberne indtil videre efter følgende 
plan: 
 
 
BILORIENTERING: 
 
 NEZ-løb: 

- 4. september - NEZ 1: Et samarbejde mellem RAS og AAS. 
- 5. september - NEZ 2: Afvikles i forbindelse med AAS´s DM-løb. 
 
Hold-DM: 
- 22. august i HAMO (som planlagt) 
 

 

Fortsættes næste side. 

Fortsat fra forrige side. 
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DM-løb: 
5. september i AAS (som planlagt) 
17. oktober i ASKH (som planlagt) 
31. oktober i SAK (som planlagt) 
7. november i KOM (JFM-løb opgraderes til DM-løb) 

I henhold til reglementet skal der medregnes 3 løb som tællende. 
 
JFM-løb: 
5. september i AAS (som planlagt) 
10. oktober i BOAS (aftalt med Frank Kjeldsen og Kurt Rasmussen) 
7. november i KOM (som planlagt) 
28. november i AAS (aftalt med Hans Ole Nielsen) 

I henhold til mesterskabsbestemmelserne skal der medregnes 3 løb som tællende. 
 

SM-løb: 
22. august i HAMO (som planlagt) 
27. september i VAS (som planlagt) 
17. oktober i ASKH (som planlagt) 
31. oktober i SAK (som planlagt) 

I henhold til mesterskabsbestemmelserne skal der medregnes 3 løb som tællende. 
 
PÅLIDELIGHEDSLØB (CC-CARS CLASSIC): 

 
 DM-løb: 
20. juni i SAK (flyttet fra 25. april) 
15. august i DHMC (som planlagt) 
12. september i DRC (flyttet fra 20. juni) 
26. september i MKC/SMKG (som planlagt) 
24. oktober i LOMS (som planlagt 
 

Hvis det ikke bliver tilfældet og at der eksempelvis først kan køres løb efter den 1. september 
2020 har Vejsportsudvalget udarbejdet en plan for hvorledes mesterskabsserierne i så fald  
kommer til at se ud, men herom senere, hvis dette skulle blive aktuelt. 

Fortsat fra forrige side. 

Fortsættes næste side. 

Vejsportsudvalget har besluttet, at  
der som følge af den ekstraordinære 
situation, i år alene skal medregnes 
3 løb som tællende. 
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Kalender 2021 
Udvalget udsender som sædvanlig før sommerferien en vejledende kalender med forslag til 
hvornår der forventes at skulle afvikles mesterskabsløb i 2021. I udvalget har vi vedtaget at 
klubber, der har fået aflyst deres mesterskabsløb i 2020 på grund af krisen, vil blive oppriorite-
ret, såfremt de søger mesterskabsløb i 2021. 

 

 

Budget for 2020 

DASU har på grund af krisen haft svigtende indtægter. Bestyrelsen har derfor anmodet udvalge-
ne om at finde besparelser i udvalgets budget/aktiviteter. 

Vejsportsudvalget foreslår besparelser på flg. områder: 

Udvalgsmøder for resten af året afholdes virtuelt. 

Der afholdes ikke informationsmøder i september (der planlægges ikke med de  store 
reglementsændringer). 

Der afholdes ikke kurser i år (ikke nok tilmeldte). 

Dommerudgifter bliver markant mindre pga. færre løb. 

På grund af besparelser sendes ikke dommer til NEZ i bilorienteringsløb i Sverige. 

Den planlagte Classic Day er aflyst. 

Udvalget har i forbindelse med fremsendelsen af det ændrede budget overfor bestyrelsen poin-
teret, at det er alene er tale om et ”krisebudget”, og at dette ikke kan anvendes som grundlag 
for en automatisk fremskrivning som budget for næste år. 

 

Fortsat fra forrige side. 

Fortsættes næste side. 
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Nyhedsbrev 

Der udsendes nyhedsbrev til henholdsvis Classic og Bil-o med optryk af referatet fra dette ud-
valgsmøde. 

 

Eventuelt 

Udvalget har besluttet, at den forudbetalte standleje til bilmessen, der skulle have været afholdt 
den 20. og 21. marts 2020, overføres til den tilsvarende bilmesse, der forventes afholdt på sam-
me tidspunkt i 2021. 

 
Ole Skov / Jørgen Skjøt 

Fortsat fra forrige side. 


