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RU møde 3 
Ordinært møde 11. maj 2020. 
Deltagere: KS, KG, AB, JL, MG 
Referent: Michael Gøttrup 
Sted: Skype 

Emne 
1. Status fra Bestyrelsen 

1.1. Regeringens udmelding har ikke fået ændret på motorsportens 
muligheder for at afvikle arrangementer og løb her og nu. Det er fortsat 
uklart hvornår det bliver muligt. 

1.2. På nuværende tidspunkt kan der ikke forventes afviklet nogle åbne 
arrangementer før en gang efter sommerferien. 

1.3. Der er indbudt til Skypemøde med bestyrelsen og alle 
udvalgsformænd torsdag den 14.05.2020 

2. Status på COVID19 - og Kalender  
2.1. KS har opfordret alle klubber til at melde ind på ønskede datoer for 

løb i 2021. Der er kommet en del ansøgninger allerede. Ansøgninger 
for 2021 er sendt til KS og Emilie. Det ser positivt ud med antal løb på  
kalenderen 2021.  

3. DSR 
3.1. Hovedsponsor til DSR - definition af opgave og mandat 

3.1.1. Vi vil i RU arbejde på at få en titelsponsor for 2021 DSR-serien  
3.1.2. MG får mandat til at arbejde med oplæg til hvordan vi kan sælge 

DSR-pakken til en eller flere sponsorer. Herunder undersøge 
muligheder og hvilke vilkår der vil være for en eventuelt promotor for 
DSR. 

3.2. DSR 2021 er der klubber der allerede har budt ind på datoer, og pt. i 
alt 5 afdelinger. 

4. Klubrally ( JFM / SM ) 
4.1. Landsfinalen skal flyttes tilbage til den 8. november 2020. Centrum er 

Arena Midt 
4.2. JFM Turneringen og SM Turneringen. - Ingen nye datoer og viden om 

mulige afdelinger. RU opfordrer alle interesserede til at følge med på 
DASUs kalender 
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4.3. RU bulletin - Klubrally Light og B prøver. Der har været misforståelser 
omkring dette, men B prøver kan ikke afvikles under Klubrally Light. 

5. Sprint 
5.1. Indtil videre er alle planlagte Rally Sprint løb aflyst indtil udgangen af 

juli måned 2020. 
 
6. Hill Climb 

6.1. Ingen info 
6.2. Historisk motorsport mangler løbsledere, og RU vil rette henvendelse 

til HMS for at høre hvordan de forholder sig til det, i relation til afvikling 
af løb i 2020. 

7. Teknik 
7.1. RU vil gennemgå nuværende klasseindeling for at vurdere om der er 

fornuft i at justere de fremtidige klasseinddelinger ud fra at FIA i 2021 
har meldt nye klasser ud. 

7.2. Der er i 2020 flere homologeringer, rallysynsattester og attester samt 
vognbøger end i 2019. 

7.3. Efter den 31. maj 2020 må der på grund af fratrædelse af personale 
på sekretariatet påregnes en længere behandlingstid på udstedelse af 
vognbøger, rallysynsattester og behandling af spørgsmål omkring 
teknik. Så vi opfordrer alle til at søge og indsende ansøgninger og 
spørgsmål i god tid. 

7.3.1.Der er pt. Ikke planer om ændringer til de tekniske reglementer. 
8. Status på arbejdet i de forskellige discipliner med sigte på 2021-sæsonen 

og et par år frem. 
8.1. RU vil arbejde på at simplificere discipliner og se på nuværende 

licenstrappe. 
9. Behandling af indkomne sager / henvendelser 

9.1. Ingen 
10. Opfølgning på drøftelse for kriterier for anvendelse af prøvemærker til 

brug i forbindelse med deltagelse i motorløb. 
10.1. Udvalget har debatteret emnet. Udvalget retter henvendelse til 

sekretariatet for at få en vurdering og fortolkning af Bekendtgørelse af 
lov om registrering af køretøjer §7f stk. 2.2. Specielt for at skabe 
klarhed for hvem der kan erhverve og må benytte prøvemærker i 
forbindelse med deltagelse i motorløb. Herunder også 
forsikringsforhold under kørsel på prøverne. 

11. Evt. 
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11.1. Dialogmøder. RU vil så snart det bliver muligt at samles indendørs i 
større forsamlinger (50+ personer) inviterer til dialogmøder. Det kan 
evt. afvikles flere steder i landet for at kunne overholde 
forsamlingskravet. 

11.2.RU vil se på kriterier for deltagelse i finalen i Klubrally på baggrund 
den nuværende corona-situation. Information herom, så snart vi kender 
mulighederne for afvikling af løb. 

11.3.Næste møde planlægges til medio juni, og det forventes at kunne ske 
ved fysisk fremmøde. 

 
Referent 
Michael Gøttrup 


