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4.000 GENERELT 

A. 
Reglement 4 er opdelt i følgende afsnit: 

4.0 Generelle bestemmelser som gældende for Orienteringsløb, Økonomiløb og 
Pålidelighedsløb. 

4.1 Orienteringsløb, som sammen med 4.0 er gældende for orienteringsløb. 

4.2 Økonomiløb, som sammen med 4.0 er gældende for økonomiløb. 

4.3 Pålidelighedsløb og historisk regularity rally, som sammen med 4.0 er gældende 
for pålidelighedsløb. 

 

4.001 REGLEMENT 

A. 
Nærværende reglement samt tillægsregler, slutinstruktioner m.v. fra den arrangerende 
klub, er gældende for nationale arrangementer under Vejsportsudvalget  (V-udvalget). 

B. 
Det påhviler samtlige deltagere og officials i et arrangement at overholde disse 
bestemmelser. 

C. 
Alle fortolkningsspørgsmål vedrørende nærværende reglement afgøres af V-udvalget. 

D. 
V-udvalgets område omfatter: 

- orienteringsløb – O-løb. 
- økonomiløb – Ø-løb. 
- pålidelighedsløb og historisk regularity rally – P-løb. 

Disse kan afvikles som: 

- åbne løb. 
- træningsløb. 
- lukkede løb. 

 

4.002 MEDLEMSSKAB 

A. 
For at kunne deltage i arrangementer under DASU skal man være medlem af en DASU-
klub, med mindre andet fremgår af reglement 1. 

B. 
Optagelse i en klub under DASU sker på den pågældende klubs betingelser. 
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4.003 ANSVAR 

A. 
Enhver deltagelse i et arrangement sker på deltagerens egen risiko og ansvar. 

 
4.004 FORSIKRING 

A. 
Deltagere i arrangementer er dækket af den af DASU tegnede ansvarsforsikring 
dækkende det regreskrav, som licensindehavere kan ifalde.  

B. 
Såfremt en licensindehaver under et arrangement bliver involveret i et færdselsuheld 
eller forvolder skade på 3. person eller 3. persons ejendom, skal løbsledelsen skriftligt 
underrettes, og skaden skal anmeldes til det forsikringsselskab, hvori bilen er 
ansvarsforsikret. Der skal endvidere udfyldes en DASU-skadesanmeldelse.  Blanketten 
kan findes her: https://www.dasu.dk/om-dasu/forsikringer-i-dasu/  

 

4.005 ORDENSFORSKRIFTER 

A. 
Deltagere er pligtige til at: 

- overholde den gældende færdselslovs bestemmelser. 
- undgå, at den øvrige trafik samt andre deltagere udsættes for unødvendig risiko 

eller gene. 
- optræde sportsligt korrekt.  
- tiltale officials, myndighedspersoner, lodsejere m.fl. på en måde, der ikke vækker 

anstød. 
- efterkomme officials anvisninger. 

B. 
Hastighedsbegrænsninger på såvel offentlig som privat vej må under ingen 
omstændigheder overskrides. 

C. 
Ved enhver standsning af køretøjet ved: 

- kontrolsteder 
- ruteindlægning eller lignende 

skal køretøjet anbringes således, at det ikke er til gene for den øvrige trafik eller andre 
deltagere. 

D. 
Deltagere, som udgår af løbet, er pligtige til omgående at meddele dette til løbslederen 
eller officials. 

E. 
Deltagerne må ikke modtage fremmed hjælp til at klarlægge idealruten. 
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F. 
Alle parter i et arrangement er til enhver tid forpligtet til at overholde de etiske regler 
indenfor sporten. 

G. 
Deltagere, der møder personer, som er kommet ud for ulykkestilfælde med le-
gemsskader af en sådan art og under sådanne omstændigheder, at hjælp er nødvendig, 
er pligtige til efter bedste evne at hjælpe og træffe de foranstaltninger, der må anses for 
nødvendige. 

Den tid, der medgår hertil, skal af løbslederen godskrives, såfremt rigtigheden af det 
angivne kan sandsynliggøres. 
 

4.006 STRAFBESTEMMELSER 

A. 
Den der overtræder reglementets bestemmelser, kan idømmes straf. 
Strafbestemmelser er angivet i Reglement 1. 

 
4.007 DELTAGERE 

A. 
Deltagere skal være i besiddelse af grund eller endagslicens. 

 

MESTERSKABSBESTEMMELSER 
 
4.008 GENERELT 

 
A. 
På grundlag af indstilling fra V-udvalget vedtager DASU’s bestyrelse hvert år, senest 
den 15. december, hvilke mesterskaber, der hos DIF skal ansøges som DIF 
Danmarksmesterskaber. 

B. 
Kun de mesterskaber, klassemesterskaber og holdmesterskaber, der er godkendt af 
DIF, bærer status som officielt DIF Danmarksmesterskaber. 

C. 
Danmarksmesterskaber - DM - kan afvikles i de øvrige mesterskaber og klasser efter 
godkendelse af bestyrelsen. 

D. 
Som tællende til årets DM-løb udpeges de tællende arrangementer af V-udvalget blandt 
årets mesterskabsansøgninger. 
Holdmesterskabsløb samt NEZ-løbene ansøges særskilt. 
Løbene søges spredt mest muligt geografisk og tidsmæssigt. 

E. 
Der kan hvert år afvikles landsdelsmesterskaber (Jysk-Fynsk Mesterskab (JFM) og 
Sjællandsk Mesterskab (SM). V-udvalget udpeger de tællende arrangementer blandt 
årets ansøgere.  
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F. 
Licensindehavere, der deltager i løbsledelsen i et mesterskabsløb, tildeles maksimalt to 
gange årligt mesterskabspoint svarende til en 2. plads i mesterskabsafdelingen. 
Navne på licenshavere i løbsledelsen i mesterskabsløb skal oplyses til V-udvalget senest 
inden 1. afd., samt offentliggøres i tillægsreglerne og resultatlisten. 

- Definition: Kontrolkørere anses også som medlemmer af løbsledelsen. 

G. 
I tilfælde af aflysning har V-udvalget til enhver tid ret til at reducere antallet af tællende 
mesterskabsløb. 

H. 
V-udvalget kan annullere et mesterskabsløb, såfremt det konstateres, at arrangøren på 
væsentlige punkter har tilsidesat reglementets bestemmelser. 

I. 
Annulleres et mesterskabsløb, skal den arrangerende klub meddele deltagerne dette 
skriftlig senest 8 dage efter, at klubben har fået besked herom. 

 

LØBSADMINISTRATION 
 
4.009 GENERELT 

 
A. 
O-løb, Ø-løb og P-løb udarbejdes og afvikles udover dette reglement med tillæggene 
4.1, 4.2 og 4.3. 

 

B. 

ÅBNE LØB: 

- alle med gyldig grundlicens og endagslicens kan deltage. 
- personer med DASU-prøvemedlemsskab kan deltage 

 

C. 
TRÆNINGSLØB: 

- træningsløb må ikke afvikles samme dag som åbne løb, hvis de arrangerende 
klubber er naboklubber eller ligger i samme region. 

- præmiering er ikke obligatorisk, men anføres i tillægsregler eller 
turneringsreglement. 

- der kan ikke protesteres.  
- resultatliste eller den klassevise resultatliste er endelig 15 minutter efter at den 

er under skrevet af løbsledelsen.  
 
D. 

LUKKEDE LØB: 

- kun den arrangerende klubs medlemmer samt interesserede uden licens kan 
deltage. 
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- præmiering er ikke obligatorisk. 
- det er tilladt at åbne en særskilt D-klasse eller turistklasse. 

  

4.010 TILLÆGSREGLER 

A. 
Tillægsregler er et sæt bestemmelser der supplerer dette reglement. Disse angiver 
forskellige informationer vedrørende et løb. 

 

4.011 ANMELDELSE 

A. 
Anmeldelse sker til løbets sekretariat. 

B. 
Før start skal der afleveres en anmeldelsesblanket underskrevet af både kører og 
observatør (2.kører), samt med tydelig angivelse af hvilken klasse man ønsker at 
deltage i. 

C. 
En løbsleder har med sin bestyrelses godkendelse ret til - med begrundelse - at afvise 
en rettidig anmeldelse. 
En sådan afvisning skal meddeles mandskabet snarest og senest umiddelbart efter 
anmeldelses fristens udløb.  
En afvisning er endelig og kan ikke anfægtes. 

D. 
Mandskaber, som - uden at melde afbud - udebliver fra et løb, til hvilket de har anmeldt 
sig skriftligt/elektronisk, er pligtige til at betale det fastsatte anmeldelsesgebyr. 

E. 
Såfremt der foreligger en skriftlig/elektronisk anmeldelse, kan den arrangerende klub 
ved et mandskabs afbud efter anmeldelsesfristens udløb og indtil licens kontrol åbner, 
opkræve 50 % af det fastsatte startgebyr. Derefter kan der opkræves det fulde 
startgebyr. 

 

4.012 SLUTINSTRUKTION 

A. 
Slutinstruktion gives ved ethvert løb, og indeholder forskellige supplerende oplysninger 
til deltagerne vedrørende løbsafviklingen. 

 

4.013 DELTAGERLISTE 

A. 
Deltagerliste gives ved ethvert løb, og indeholder oplysninger om deltagere og klasser i 
et løb. 
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4.014 RESULTATLISTE  

A. 
Resultatliste skal gives ved ethvert løb. 

B. 
Resultatliste udsendes ved alle åbne løb til: 

- samtlige deltagende mandskaber 
- dommer(e) 
- pointlisteføreren 
- V-udvalgsformanden 
- DASU’s sekretariat 

senest 8 dage efter løbet.  

C. 
Resultatliste for lukkede løb og træningsløb skal offentliggøres til alle deltagere og V-
udvalgsformanden. 

D. 
Krav til resultatlistens indhold fremgår af: 

Orienteringsløb  4.135 
Økonomiløb  4.220 
Pålidelighedsløb 4.324 

 

4.015 PRÆMIERING 

A. 
Klasser med under fem startende mandskaber behøver ikke præmiering. 

B. 
Værdien af engangspræmier til mandskabspræmiering skal udgøre mindst 20 % af 
indkomne startgebyrer. 

C. 
15 % af de startende mandskaber i hver klasse, oprundet til nærmeste hele tal, skal 
præmieres, dog maksimalt fem mandskaber. 

D. 
Mandskaber der placeres ens, skal også præmieres ens. 

E. 
Kører og observatør (2. kører) præmieres ens. 

F. 
Ekstrapræmier kan uddeles efter løbsledelsens bestemmelser. 
Fordelingen skal meddeles i tillægsregler eller slutinstruktion. 

G. 
Præmieuddeling skal ske snarest muligt efter løbets afvikling, idet der tages hensyn til 
eventuelle protest- eller appelafgørelser. 

H. 
Sidste frist for præmieuddeling er 3 måneder efter løbets afholdelse.  
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4.016 LICENSKONTROL  

A. 
Ved licenskontrollen kontrolleres det, at 

- føreren har gyldigt kørekort. 
- mandskabet er i besiddelse af gyldige licenser. 
- mandskabet er identisk med de på anmeldelsesblanketten anførte. 
- mandskabet har underskrevet anmeldelsesblanketten. 

B. 
Enhver deltager (kører/2.-kører/anmelder/mekaniker) i en konkurrence eller træning 
skal på forlangende af en official fremvise sin licens. Såfremt en deltager ikke kan 
fremvise gyldig licens, skal dommeren/-løbslederen opkræve en bøde. 
Dommer/løbsleder indberetter den pågældende og overfører beløbet til DASU. 
Størrelsen af dette fastsættes hvert år af bestyrelsen (Se ADM CIR H 1).  

 
4.017 STARTNUMRE/REKLAME 

A. 
Reklamestreamers må anvendes. 

B. 
Deltagere, der gør opmærksom på, at de ikke ønsker at køre med reklamestreamers, 
kan ikke af den grund nægtes start. 

C. 
Anvendelse af reklame/logo i forbindelse med startnummer er ikke at betragte som 
reklame, og deltagerne kan ikke nægte at køre med disse. 

D. 
Anvendes der startnumre/streamers, skal de være fremstillet på en sådan måde, at der 
ikke sker beskadigelser af bilens lak, når disse fjernes. 

E. 
Ved løbene kan der køres med startnumre i minimumstørrelse A4 i bilens bagerste 
sideruder eller på bilens fordøre. Montage af startnumre er deltagerne eget ansvar. 

F. 
Deltagerne skal fjerne samtlige numre ved mål/samlingssted. 

 

4.018 START 

A. 
Starten foregår fra en opgiven tidskontrol - OTK. 

B. 
Mandskaber, der uden tilladelse fra løbslederen forsømmer deres starttid, betragtes som 
værende startet på det fastsatte tidspunkt. 

C. 
Mandskaber, som udebliver længere end 30 minutter fra egen starttid, kan nægtes start. 
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D. 
Løbslederen kan, såfremt dette er påkrævet, udsætte starten i indtil 60 minutter. 

E. 
Såfremt der er indlagt obligatorisk ophold, eller løbet neutraliseres over en strækning, 
skal restart finde sted i samme rækkefølge som ankomst, med mindst 1 minuts 
mellemrum. 

4.019 IDEALRUTE 

A. 
Idealruten offentliggøres ved samlingsstedet ved, at kontrolkort og løbsrute med 
kontrolsteder angivet udleveres. 

B. 
Idealkontrolkortet dannes af de kontrolsteder, der er opstillet på den i rutebogen 
beskrevne løbsrute. 

C. 
I løb uden protestmulighed mod løbsruten, kan løbsledelsen rette åbenlyse fejl, 
herunder fejl i idealruten, senest 45 minutter efter sidste mandskabs hjemkomst i 
klassen. 

 

OFFICIALS 
 

4.020 GENERELT 

I dette afsnit findes oplysninger om de officialkategorier der benyttes under 
vejsportsudvalget. 

4.021 OFFICIALS 

A. 

Nedenstående officials udnævnes/godkendes af O-udvalget: 

Type Gældende til 

OF 425 
Løbsleder/-lægger, Ø- og P-
løb 

OF 424 Løbsleder/-lægger, lukkede 
løb og træningsløb, 
Løbslægger, D/C (åbne løb)  

OF 423 Løbslægger D/C/B/A/M i 
åbne O-løb, træningsløb og 
lukkede løb 

OF 413 Løbsleder 

OF 405 Dommer, Ø- og P-løb 

OF 403 Dommer, O-løb 
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B. 
Nedenstående regler er gældende for godkendelse/fornyelse af officiallicens: 

Type Gyldighed Godkendelseskrav Optagelseskrav Fornyelse 

OF  

425 

4 år Gennemført kursus OF 
425 med 
tilfredsstillende 
resultat 

Ingen 

 

Deltaget i et af V-
udvalget afholdt se-
minar med  
tilfredsstillende resultat 

OF 
424 

4 år Gennemført kursus OF 
424 med 
tilfredsstillende 
resultat 

Ingen Deltaget i et af V-
udvalget afholdt 
seminar med 
tilfredsstillende 
resultat. 

OF 
423 

4 år Gennemført kursus OF 
423 med 
tilfredsstillende 
resultat 

OF 424  Deltaget i et af V-
udvalget afholdt 
seminar med 
tilfredsstillende resultat 

OF 
413 

4 år Gennemført kursus OF 
413 med 
tilfredsstillende 
resultat 

OF 424 Fornyes automatisk 

OF 
405 

2 år Deltaget på 
dommerseminar med 
tilfredsstillende 
resultat 

Ingen Deltaget i et af V-
udvalget afholdt 
dommerseminar med 
tilfredsstillende resultat 

OF 
403 

2 år Deltaget på 
dommerseminar med 
tilfredsstillende 
resultat 

Ingen Deltaget i et af V-
udvalget afholdt 
dommerseminar med 
tilfredsstillende resultat 

 

4.022 ANSØGNING 

A. 
Ansøgning om deltagelse i kurser skal ske til stamklubben. 

B. 
Når kurset er gennemført, meddeles resultatet til deltagerne og deres stamklubber. 
Godkendelse er betinget af, at officialkursus er gennemført tilfredsstillende. 

C. 
Vejsportsudvalget kan tilbagekalde en godkendelse, såfremt officialen skønnes at have 
misbrugt denne. 

4.023 LØBSLEDERE 

A. 
En løbsleder er en official, der leder den administrative tilrettelæggelse og afvikling af 
løb under V-udvalgets regi. 
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En løbslægger er en official, der leder den sportslige tilrettelæggelse og afvikling af løb 
under V-udvalgets regi. 
Løbsleder og løbslægger kan være samme person, hvis denne er i besiddelse af de 
nødvendige officialkategorier. 

B. 
Løbslederen er overfor DASU ansvarlig for, at løbet sportsligt og organisatorisk 
gennemføres i overensstemmelse med: 

- myndighedernes bestemmelser. 
- reglement. 
- tillægsregler. 
- slutinstruktion(er). 

C. 
Løbslederen skal sikre sig "Tilladelse til afholdelse af motorløb" hos politiet. 

D. 
Løbslederen skal ved løb uden dommer overtage dennes funktioner. 

E. 
Løbslederen skal respektere dommerens pligter og rettigheder. 

F. 
Konstaterer løbslederen åbenlyse fejl, kan denne foretage de nødvendige ændringer, 
såfremt dette sker inden protesttiden udløber for det sidst hjemkomne mandskab. 

 
4.024 DOMMERE 

A. 
En dommer skal påse, at et løb afvikles i overensstemmelse med reglementet samt de 
af myndighederne afgivne tilladelser. 

Dommeren har intet ansvar for løbets tilrettelæggelse og afvikling, og dommeren kan 
ikke have nogen anden funktion i løbet. 

B. 
Dommeren skal udfærdige en dommerrapport, og heri indberette evt. grove 
overtrædelser af: 

-    reglement 
-    tillægsregler 
-    slutinstruktioner 

C. 
Dommeren har ret til at afbryde eller ændre et løb - herunder idealkontrolkortet, 
såfremt det strider mod reglementet, eller såfremt afviklingen bringer deltagere, 
officials eller andre personer i alvorlig fare, eller såfremt denne skønner, at den 
pågældende del af løbet ingen sportslig berettigelse har. 

D. 
Dommeren behandler og afgør evt. indkomne protester. Inden offentliggørelsen skal 
kendelsen meddeles løbslederen.  
Dommernes afgørelse er inappellabel.  
Principielle sager kan dog altid appelleres til DASU’s ordens- og amatørudvalg, men får 
ikke indflydelse på resultatet i det pågældende arrangement. 
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E. 
V-udvalget udsender dommere til alle mesterskabsløb i O-løb.  

 

KLAGEMULIGHEDER 
 
4.025 GENERELT 

I dette afsnit er beskrevet de klagemuligheder deltagerne har overfor 
uregelmæssigheder i forbindelse med afviklingen af et under V-udvalgets regi. 

4.026 PROTESTER 

A. 
Regler for protester fremgår af reglement 1. 

B. 
Åbne orienteringsløb kan efter ansøgning til og godkendelse af V-udvalget afvikles uden 
protestmulighed på fejl i køreordren. 
Dette kræver at den arrangerende klub foretager en prøvekørsel af samtlige ruter med 
en af V-udvalget godkendt prøvekører. 
Ansøgningsfristen ved DM-løb er 6 måneder før løbets afvikling, for LM-løb 3 måneder 
og øvrige åbne løb 2 måneder. 

C. 
Protestfrister iflg. nedenstående skema: 

PROTEST IMOD  

Deltagerliste: 

 

 

30 minutter efter den protesterendes an-
komst til slutkontrollen, tillagt evt. køretid 
mellem slutkontrol og samlingssted. 

Fejl i køreordren, 

Fejl begået af andre deltagere, 

Fejl og uregelmæssigheder af enhver 
art, der måtte forekomme under 
konkurrencen: 

45 minutter efter den protesterendes an-
komst til slutkontrollen, tillagt evt. køretid 
mellem slutkontrol og samlingssted. 

 

Rettelse ved opslag: 45 minutter efter enten tidspunkt for op-
hængning eller mandskabets ankomst til 
slutkontrol, tillagt evt. køretid mellem slut-
kontrol og samlingssted. 

Resultatliste: 

 

Regler for underskrivelse af resultatliste 
beskrives i de reglementerne for de 
specifikke sportsreglementer 
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D 
Kontrolkortene skal være til rådighed for gennemsyn af deltagerne - enten i kopi-/ 
originalform eller ved udskrift fra EDB-beregning. 

4.027 APPEL 

A. 
Regler for appel fremgår af reglement 1. 

 

 


