
                                                                                               
 

Vejsportsudvalget        
 
Blokhus, den 24. juni 2020 

Referat af Vejsportsudvalgsmøde 03/20 
Afholdt den 17. juni 2020 kl. 19.00 via Messenger 
 
Til stede: Ole Skov, Jørgen Skjøt, Bernd Thrysøe, Ulrik Hejl, Michael Andersen 
Referat: Jørgen Skjøt 
   

Dagsorden 
1. Godkendelse af referat 02/20 

Referatet er tidligere godkendt skriftligt af udvalget. 

2. Meddelelser fra 
2.1. Bestyrelsen/sekretariat: 

På baggrund af afskedigelser er sekretariatet blevet omorganiseret. Der er ikke længere en 
fast sportssekretær for udvalget. Oversigt over de enkelte sekretariatsmedarbejderes ar-
bejdsområder er tidligere udsendt. Al korrespondance vedrørende stillinger, løbsansøgnin-
ger og kalender sendes fortsat til Jens Færgemann. 

2.2. Udvalgsformanden - samt ændringer til dagsordenen: 
Der var ikke yderligere ændringer til dagsordenen, hvorfor den blev godkendt. 

2.3. Øvrige udvalgsmedlemmer: 
Der er ikke noget til referatet under dette punkt. 

3. Kommissorium 
På baggrund af Coronasituationen har bestyrelsen udsendt oplæg til, at udvalgenes kom-
missorier kan ændres for indeværende. Vejsportsudvalget har foreslået, at kommissoriet er 
uændret, men gældende for 2020 til 2021. Vi afventer herefter tilkendegivelsen fra besty-
relsen. 

4. Restriktioner for afholdelse af løb 
I forbindelse med ”Corona-krisen” udarbejder regeringen retningslinjer og restriktioner. 
DIF og DASU udsender i fortsættelse heraf vejledninger – seneste opdatering er udsendt 
11. juni. 
 
Sekretariatet udarbejder i forlængelse heraf forslag til retningslinjer for de enkelte sports-
grene om hvordan sporten kan/skal afvikles. Disse udsendes til sportsudvalgene, så snart de 
er klar - seneste udkast er udsendt den 15. juni. 
 
Bestyrelsen har afholdt digitale møder udvalgsformændene den 15. juni 2020 og med klub-
berne den 16. juni 2020.  
 
Udvalget drøftede de specifikke forslag vedrørende arrangementerne under vejsporten. I 
udvalget er vi bekendt med at enkelte klubber har haft længerevarende drøftelser med de 
lokale politimyndigheder om hvorledes man skal forholde sig til Covid-19. Foranlediget 
heraf skal udvalget opfordre alle arrangerende klubber til at fremsende deres løbsansøgnin-
ger til politiet så tidligt som det overhovedet er muligt, så der er den fornødne tid til dialog 
med myndighederne og afklaring af alle former for spørgsmål omkring afviklingen, herun-
der især tiltagene imod Covid 19. 
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5. Afvikling af mesterskaber i 2020 
På mødet i april måned udarbejdede udvalget en foreløbig plan for afvikling af mester-
skabsløbene i den resterende del af sæson 2020. Med de nuværende planer for genåbning 
efter Corona-krisen forventes det, at planen kan gennemføres med de nedenfor anførte for-
udsætninger som følger: 

 
BILORIENTERING: 
 
 NEZ-løb (forudsat at grænserne til Sverige genåbes inden) 

- 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) 
 
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 tæl-
lende. 
 

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 tæl-
lende. 
 

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) 

Vejsportsudvalget har besluttet, at der som følge af den ekstraordinære situa-
tion i år alene skal medregnes 3 løb som tællende. 
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6. Classic-løb 
6.1. Henvendelser siden sidst: 

Udvalget har modtaget en henvendelse fra GMK om muligheden for et holdsamarbejde 
mellem 3 til 4 klubber i CC-Cars DASU Classic 2020. De gældende regler på området gi-
ver kun mulighed for et holdsamarbejde mellem max. 2 klubber, hvorfor udvalget desværre 
har været nødsaget til at afvise anmodningen. 
Udvalget har endvidere modtaget henvendelser SMKG og DHMC med en række forslag og 
spørgsmål til afviklingen af løbene i den resterende del af sæsonen. Vi er meget glade for 
de mange tanker og forslag. Udvalget finder dog ud fra de nuværende forudsætninger og 
præmisser, at der blandt deltagerne er overvejende stemning for en fortsat gennemførelse af 
turneringen CC-Cars DASU Classic, også uagtet at der er og fortsat vil opstå en række 
praktiske problemstillinger, ligesom der ikke i alle tilfælde kan blive plads til alle de sæd-
vanlige sociale elementer, som bestemt er meget vigtige. Udvalget vil derfor gerne opfordre 
løbsledelserne til at tænke utraditionelt for derigennem at åbne op for nye ideer og mulig-
heder, ligesom vi skal henvise til det under punkt 4 anførte om fremsendelse af ansøgninger 
til de stedlige politimyndigheder så hurtigt som det er muligt. 

6.2. Classic Day: Forventes gennemført søndag den 18. april 2021. Der arbejdes fortsat med at 
få en bekræftelse på at vores deltagelse i den aflyste forårsmesse 2020 i Fredericia flyttes til 
den tilsvarende messe i foråret 2021. Ulrik Hejl tager inden sommerferien et opfølgnings-
møde med CC-Cars, der er hovedsponsor for DASU Classic løbsserien.  

6.3. Reglementsændringer gældende fra 2021: Udvalget har fra udøvere modtaget forslag til 
ændringer af reglement 4.3. gældende for sæsonen 2021. På mødet blev de gode og kon-
struktive forslag drøftet i detaljer. Grundet Corona-krisen vil det ikke være muligt at afhol-
de de krævede informationsmøder, hvorfor ændringerne ikke kan implementeres med virk-
ning fra 2021. Udvalget vil dog medtage flere af forslagene i det årlige brev til de kommen-
de løbsledelser, og derigennem opfordre dem til efterleve tankerne bag forslagene. 

7. O-løb 
7.1. Bernd Thrysøe havde forud for mødet fremsendt en opdateret version af dommerlisten. 

Oversigten blev godkendt af udvalget og herefter udsendt til dommere og klubber. 
7.2. Der har været stor interesse for deltagelse i de 2 papirløb som Ole Skov og Bernd Thrysøe 

har stået som arrangør af her i foråret 2020. Udvalget har derfor besluttet at opfordre til, at 
der gennem vinterpausen 2020/21 arrangeres en turnering bestående af 5 - 6 papirløb. Ud-
valget vil gerne opfordre medlemmerne til at kontakte udvalget med tilsagn om at være 
løbslægger på et eller flere af disse papirløb.  

7.3. Ændringer i reglement 4.1.gældende fra 2021. Udvalget har fra en udøver modtaget forslag 
om ændring af bestemmelsen i punkt 4.124.A med henblik på at bringe nøjagtighedskrave-
ne i overensstemmelse med den øvrige del af reglementet. Da udvalget anser ændringerne 
for at være af administrativ karakter blev det besluttet, at nøjagtighedskravet i 1. afsnit ned-
sættes fra 100 m til 50 m og at nøjagtighedskravet i 2. afsnit nedsættes fra 50 m til 25 m 
gældende fra sæson 2021. 

8. Kalender 2021 
På mødet gennemgik udvalget et udkast til vejledende kalender for sæsonen 2021. Udvalget har 
noteret sig, at de klubber, som i foråret 2020 skulle have stået for afviklingen af de danske NEZ 
afdelinger inden for Bil-orientering og Regularity Rally, alle har tilkendegivet, at de er klar til at 
stå for de samme arrangementer i foråret 2021. Udvalget har derfor i overensstemmelse med de 
tidligere tilkendegivelser forlods angivet tildelingen af NEZ arrangementerne i den vejledende 
kalender. 
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Der er endnu ikke truffet beslutninger om hvornår de udenlandske NEZ afdelinger forventes af-
viklet i 2021, hvorfor udvalget ikke har kunnet indarbejde disse i den vejledende kalender. 
 
Med et par justeringer blev den godkendt af udvalgets medlemmer. Sammen med en følgeskri-
velse og bilagt et ansøgningsskema er kalenderen herefter klar til at blive fremsendt til Jens 
Færgemann til brug for offentliggørelse over for klubberne. Udvalget ser herefter frem til at 
modtage en lang række løbsansøgninger, så vi kan få en god og fyldig sæson 2021. 

9. Regnskab/budget 
Regnskab pr. 31. maj 2020 er fremsendt til udvalgets medlemmer forud for mødet. Der har ikke 
været udgifter i april og maj. I forbindelse med afholdte papirløb er der sket frivillige donationer 
fra deltagerne på DKK 4.150, som er konteret under løbsafgifter. Udvalget er meget glad for 
disse donationer. 

10. Næste møde 
Næste møde er foreløbig fastsat til afholdelse den 7. oktober 2020. 

11. Eventuelt  
Der var ikke noget til referat. 


