Rallyudvalgsmøde 4 2020
Deltagere: KS, AB, JL, KG og MG
Sted: Huset, Middelfart
Start tidspunkt 17.30 - slut 22.00
Referent: MG
1. Status fra Bestyrelsen
Der er fortsat fokus på Covid19 anbefalinger fra DIF og regeringen.
Kommisorium - det er ikke muligt for RU at leve op til alle punkter i
Kommissoriet, men vi bibeholder det og ser hvor meget vi kan opfylde.
RU vil tage kontakt til udvalgte klubber for at se på mulighederne for at kunne
afholde dialogmøder i august 2020.
2. Kalender 2021
Der er aktuelt ansøgt om 5 DSR/DM afdelinger. Som datoerne for de indsendte
ansøgninger ser ud nu, er der 3 løb i foråret og 2 i efteråret. RU ser gerne en
klub der ansøger om et løb til den 10. oktober 2021.
3. DSR 2020
5. september, Cimbern tilmelding er åbnet
19. september, Sydhavsrally
3. oktober, Ikast
24. oktober, Randers jubilæumsløb
Hovedsponsor til DSR 2021
RU har udarbejdet oplæg til tidsplan, budget, præsentationsmateriale og en
bruttoliste til potentielle sponsorer, som vi vil rette henvendelse til. Det der
opnås af beløb ved en Sponsoraftale, gerne flerårig aftale, skal sikre, at vi i
DASU regi får dækket omkostninger i forbindelse med afvikling og der kan tilgå
et økonomisk bidrag til de klubber der afholder løb.
4. FIA
DASU har sendt ansøgning til Nordic Championship (ERT FIA), hvor det er
planen, at Sydhavs Rally indgår som en afdeling allerede fra 2020. Planen er at
DASU fremadrettet har en afdeling heraf. Løbet vil samtidig være en afdeling af
DSR (DM).
Det er et nyt tiltag, som vi har håb om bliver etableret. Det er et enigt RU der
bakker op om dette.
5. Klubrally ( JFM / SM )
SM kalenderen 2020:
• SM 1 – Roskilde – 13-09-2020
• SM 2 – Frederikssund – 27-09-2020
• SM 3 – Svinninge – 25-10-2020

JFM kalenderen 2020:
• JFM 1 – Randers 19-09-2020
• JFM 2 – Nordjylland 31-10-2020
• JFM 3 – Kjellerup 08-11-2020
Klubrally Landsfinale – Kjellerup/Silkeborg – 08-11-2020

NB: Der vil ikke være adgangskrav til landsfinalen.
6. Sprint
YM - se datoer på DASU Kalender.
YM skal afholdes under Rally Sprint Reglement i 2020.
7. Hill C
Munkebjerg Hill Climb er åben for tilmelding på DHM hjemmeside. Som forsøg
er der åbnet for Historiske Banebiler.
RU agter at sender en Repræsentant til Munkebjerg Hill Climb.
8. Teknik
Der vil grundlæggende ikke blive ændret i reglementer fra 2020 til 2021, på nær
nogle få rettelser som følge af tekst “fejl” og mindre afklarende præciseringer.
Skulle der komme ændringer i FIA som vi skal gennemfører, vil det naturligvis
blive indskrevet.
9. Forslag til Klasseinddeling i 2021
Klubrally:
KR4 - Rallybil - over 1600 ccm - klassede dæk
KR3 - Rallybil - 0-1600 ccm - klassede dæk
KR2 - ”Standardbil” - alle ccm - klassede dæk
KR1 - Begynder klasse - fri bil - Fri dæk - Grundlicens , En-dags - Max 2.
kalender år
RU vil arbejde på en dæk aftale for klassede dæk for 2021
Rally:
RU arbejder på at opbygge klasse inddelingen for Rally, med udgangspunkt i
FIA’s aktuelle [nye klasseindeling] gældende fra 2020.
RU vil arbejde på hvordan indplacering af nuværende nationale
homologeringer kan ske efter bedste skøn, i FIA pyramiden.
10. Licenser gældende fra 2021
Grundlicens/R3 Identisk med nuværende.
- Efter 4 gennemførte klubrally kan opgraderes til R2 Licens
R2 - Giver tilladelse til deltagelse som førstekører i RallySprint/Show og
Klubrally B prøver
R1 - Udstedes efter 2 gennemførte løb med R2 licens plus gennemført
Kursus.

C1 [co-driver] uændret fra 2020.
10. Behandling af Indkommende sager / Henvendelser
Ingen til behandling
11. Opfølgning på debat om nummerplader. Fortsat drøftelse, og det er målet at få
det afklaret internt i DASU inden næste møde.
12. Evt.

