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ADM CIR E1
23.11.2020
ADMINISTRATIVT CIRKULÆRE
HÆDERSTEGN OG POKALER
Ud fra ønsket om at bevare den størst mulig respekt omkring den person/ begivenhed,
som DASUs repræsentantskab, bestyrelse, en klub eller enkeltperson(er) har ønsket at
hædre eller mindes med en pokal eller lignende, har DASUs repræsentantskab på mødet
den 7. november 1981 vedtaget, at DASUs bestyrelse ved godkendelsen af nye statutter
for sådanne pokaler og lignende skal sikre sig, at der i disse statutter er fastsat en
bestemmelse om, i hvor mange år pokalen skal uddeles, og hvad der herefter skal ske
med den pågældende pokal.

STATUTTER FOR DASUs HÆDERSTEGN
Dansk Automobil Sports Unions Hæderstegn er indstiftet for at hædre personer, der
gennem længere tid har udført et anerkendelsesværdigt arbejde for unionen, eller som
på anden måde har ydet en indsats til gavn for automobilsporten som helhed.
Hæderstegnet er motorsportens internationale målflag, og uddeles i guld, sølv eller
bronze.
Hæderstegn i guld kan tildeles personer, der gennem en lang årrække har ydet en helt
ekstraordinær indsats som leder på landsplan eller gennem internationalt arbejde.
Denne tildeling tilegnes den helt sublime indsats.
Hæderstegn i sølv kan tildeles personer, der gennem en længere årrække har ydet en
stor og banebrydende indsats som leder på lands- eller klubplan.
Hæderstegn i bronze kan tildeles personer, der har ydet en mangeårig indsats på klub-,
official- eller medhjælperniveau.
Det er DASUs bestyrelse som vurderer indkomne indstillinger fra klubber, sportsudvalg
eller bestyrelsesmedlemmer og godkender tildelinger af alle 3 kategorier hæderstegn.
Indstillingerne skal være fyldigt motiverede.
Antallet af hæderstegn, der kan uddeles hvert år, er ikke begrænset, men bør i reglen
ikke overstige 4. Der kan som udgangspunkt kun uddeles 1 hæderstegn pr. klub/år.
Uddelingen af hæderstegn foretages normalt på unionens årsmøde.
Hæderstegnet tildeles på livstid; dog kan DASU’s bestyrelse tilbagekalde et uddelt
hæderstegn, såfremt den pågældende ikke viser sig værdig til at beholde det.
Disse statutter er vedtaget på DASUs bestyrelsesmøde den 28. oktober 1984.
Frist for indsendelse: 15.oktober.
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STATUTTER FOR DASUs HÆDERSPOKAL
Dansk Automobil Sports Unions Hæderspokal er indstiftet for at hædre en person, en
organisation, en klub eller et team, som har opnået helt ekstraordinær og
bemærkelsesværdig succes for dansk bilsport.
Hæderspokalen er en sølvpokal eller lignende.
Hæderspokalen uddeles af DASUs bestyrelse, på baggrund af indstillinger fra klubber,
sportsudvalg eller enkeltpersoner.
Indstillingerne skal være fyldigt motiverede.
Hæderspokalen uddeles ikke automatisk hvert år, og er ikke en vandrepokal.
Antallet af Hæderspokaler, der kan uddeles pr. år, er ikke begrænset.
ÅRETS BILSPORTSKØRER
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dansk Automobil Sports Union udpeger en gang hvert år den aktive kører, der på
særlig ekstraordinær måde, nationalt eller internationalt, har gjort sig fortjent til at
blive fremhævet som årets bilsportskører.
DASU’s bestyrelse afgør på grundlag af indstillinger fra klubber, sportsudvalg eller
bestyrelsesmedlemmer, hvem der skal udpeges.
Indstillinger skal være fyldigt motiverede.
Tidspunktet for den årlige udpegning fastsættes af bestyrelsen.
Med udpegningen som årets bilsportskører følger en præmie.
Disse statutter er godkendt på DASUs bestyrelsesmøde den 3. august 1994.

STATUTTER FOR MOTORSPORTENS “HALL OF FAME”
1. Motorsportens Hall of Fame har til formål at hædre bilsportsudøvere som i særlig grad
har vundet national og international anerkendelse gennem en sportslig karriere.
2. Optagelse i Motorsportens Hall of Fame kan ske fra alle DASUs sportsgrene.
Optagelse besluttes af DASUs bestyrelse efter indstilling fra medlemsklubber og
sekretariat.
3. For at kunne optages i Motorsportens Hall of Fame, skal udøver mindst en gang være
tildelt titlen som Årets Bilsportskører eller tilsvarende. DASUs bestyrelse kan i
sjældne tilfælde dispensere herfor.
4. Optagelse i Motorsportens Hall of Fame kan i princippet først ske efter udøver ikke
længere er aktiv på topplan. Optagelse kan ske posthumt.
5. Motorsportens Hall of Fame har hjemme på DASUs sekretariat. For hver indplaceret
oprettes en plakette med foto til ophæng på væg. Ved hver indplacerede På plaketten
er indskrevet kort c.v. og betydende resultater.
6. Motorsportens Hall of Fame etableres i 2019, og løber fortfarende. I perioden 2019 21 optages hvert år fem nye medlemmer. Herefter optages et nyt medlem årligt.
7. Såfremt en udøver efter optagelse i Motorsportens Hall of Fame begår handlinger der
er strafbare eller bringer sporten i miskredit kan DASUs bestyrelse trække
indplacering tilbage.
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ÅRETS DOMMER
1.
2.
3.
4.

Dansk Automobil Sport Unions hædersbevisning ”Årets dommer” er indstiftet for at
hædre en dommer/jurymedlem, der på særlig ekstraordinær måde via sin funktion
og indsats, har bidraget til dommergerningens status og positive anseelse.
Hædersbevisningen uddeles årligt af DASUs bestyrelse, på baggrund af indstilling fra
sportsudvalg, klubber/løbsarrangører eller enkelt personer. Indstillinger skal være
skriftlige, og fyldigt motiverende.
Hædersbevisningen består af et fad samt en studietur til et internationalt
arrangement, inden for pågældende dommers sportsområde. Fadet er vandrende,
eller indtil DASU’s bestyrelsen nedlægger denne hædersbevisning.
Tidspunktet for den årlige uddeling af hædersbevisningen fastsættes af DASUs
bestyrelse.

Frist for indsendelse: 15.oktober.
ÅRETS KLUB
1. Dansk Automobil Sport Unions hædersbevisning ”Årets klub” er indstiftet for at
hædre en klub, der udover en god stigning i antal medlemmer og licenser skal have
gjort sig specielt bemærket f.eks. gennem afholdelse af gode arrangementer,
iværksat nye tiltag eller på anden måde have udmærket sig.
2. Hædersbevisningen uddeles årligt af DASU’s bestyrelse på baggrund af indstilling fra
sportsudvalg og sekretariatet.
3. Hædersbevisningen består af et fad.
4. Hædersbevisningen uddeles årligt på repræsentantskabsmødet.
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GERT NIELSEN PRISEN
1.
2.
3.

Dansk Automobil Sports Union udpeger en gang hvert år den klub/enkeltperson der i
det forløbne år har ydet en ekstraordinær indsats for breddearbejdet i Unionen.
Prisen uddeles hvert år på DASU’s repræsentantskabsmøde.
Med tildelingen af årets breddepris følger et kontantbeløb.

Frist for indsendelse: 15.oktober.
VANDREPRÆMIER
Registrering
Samtlige udsatte vandrepræmier til en værdi af kr. 300,- eller derover pr. stk., såvel for
baneløb, O-løb, rallies eller andre former for åbne konkurrencer, således som disse er
defineret i DASU’s reglement, skal indregistreres hos DASU.
Registreringen foretages ved udfyldelse af skemaer, der rekvireres fra DASU’s
sekretariat.
En indregistreret vandrepræmie får DASU’s navnebeskyttelse, som også omfatter den
konkurrence, i hvilken præmien er udsat, såfremt denne konkurrence bærer samme navn
som vandrepræmien. Denne beskyttelse indebærer, at ingen anden
klub må anvende samme eller lignende navn til vandrepræmier eller andre præmier i
nogen konkurrence.
Til registrering af vandrepræmier kræves følgende oplysninger:
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪

vandrepræmiens navn, som skal godkendes af DASU,
navnet på den fysiske eller juridiske person eller firma, som har udsat præmien,
fuldstændig beskrivelse af vandrepræmien samt illustration eller fotografi af denne,
ligesom præmiens omtrentlige værdi skal opgives,
oplysning om, hvem der på det tidspunkt, da registrering søges, er indehaver af
vandrepræmien.
nøjagtige regler for, hvorledes præmien uddeles. Disse skal bl.a. indeholde
oplysninger om præmien er evigt vandrende eller om, hvorledes den ellers erobres;
hvilken slags konkurrence præmien er udsat i (baneløb, O-løb, rally etc.), samt
hvor ofte der skal konkurreres om præmien; hvorledes der skal disponeres i
tilfælde af, at konkurrencen om præmien udsættes, eller eventuelt helt indstilles,
samt regler for uddeling i tilfælde af pointlighed.
Sluttelig skal angives, om vandrepræmien skal opbevares hos den øjeblikkelige
indehaver, og om denne i opbevaringstiden er ansvarlig for samme (f.eks. i tilfælde
af tyveri, brand eller lignende), eller hvor den ellers skal opbevares,
DASU opretter et kartotek over samtlige registrerede vandrepræmier, disses
vindere og andre oplysninger,
arrangørerne af en konkurrence, i hvilken der er udsat en vandrepræmie, skal
samtidig med, at resultatlisten indsendes, sende nøjagtige oplysninger om navn,
adresse og licensnumre på de deltagere, som har vundet en andel i
vandrepræmien.

Ophævelse af registrering
Registrering af en vandrepræmie gældende uden tidsbegrænsning eller til registreringen
ophæves.
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COLDING POKALEN
1.

Colding Pokalen er indstiftet med det formål at hædre og synliggøre
motorsportsfolk, der med udspring i Karting gør Dansk motorsport ære i ind- og
udland.

2.

Et præsidium bestående af: DASU’s formand, formanden for DASU’s kartingudvalg,
LUG’s formand og Colding Guld-Sølv træffer hvert år den endelige afgørelse om,
hvem der skal modtage pokalen for det pågældende år.

3.

Enhver klub under DASU er berettiget til at indstille kandidater til modtagelse af
pokalen. Indstillingerne stiles til DASUs formand inden udgangen af november
måned. DASUs formand foranlediger så præsidiet indkaldt til møde snarest
herefter.
Præsidiet kan træffe bestemmelse om, at pokalen ikke skal uddeles for det
pågældende år.
Pokalen forbliver DASU’s ejendom så længe uddelingen opretholdes. Pokalen
uddeles første gang ved DASU’s præmiefest januar 1993 og sidste gang ved
præmiefesten år 2023.
Derefter tilfalder pokalen L.U.G.
Overrækkelsen finder sted ved DASU’s årlige præmiefest. Samtidig overrækkes en
mindeplakette til ejendom. Omkostningerne hertil bæres af L.U.G.
Pokalmodtageren forpligter sig til:
▪
at leve op til de forudsætninger, hvorunder pokalen er indstiftet.
▪
at aflevere pokalen i god stand til DASU senest 14 dage efter anmodning
herom.

4.
5.

6.
7.

8.

Colding pokalen tildeles for eet år ad gangen, men kan dog forblive hos den seneste
pokalmodtager indtil den hjemkaldes af DASU.

9.

Ændringer af disse statutter kan kun ske ved samlet beslutning af DASU’s og LUG’s
bestyrelser.

10. Disse statutter er godkendt på DASU’s bestyrelsesmøde den 27. januar 1993.
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HP SKILTE POKALEN
Pokalen er indstiftet i 2008
1.

Pokalen uddeles til vinderholdet i Begynderklassen DASU Classic Turneringen,
Historisk Pålidelighedsrally

2.

I tilfælde af pointlighed tildeles pokalen til det hold som har deltaget i den ældste bil.

3.

Overrækkelsen finder sted eventuel ved præmiefest afholdt i forbindelse med
afslutning af turneringen eller, såfremt der ikke afholdes præmiefest, på et passende
tidspunkt bestemt af DASU’s bestyrelse.

4.

Pokalen opbevares hos den øjeblikkelige indehaver og returneres til DASU senest 1
måned før afvikling af sidste afdeling af turneringen det efterfølgende år.
Den øjeblikkelige indehaver er ansvarlig for pokalen i opbevaringsperioden.

5.

Pokalen er evigt vandrende idet den dog sidste gang uddeles i år 2033. Herefter
tilfalder pokalen DASU.
Uddeles pokalen ikke et år opbevares den af DASU.

6.

I tilfælde af at DASU Classic turneringen ophører, kan DASU’s bestyrelse disponere
pokalen til anden historisk motorsport, dog primært til begynderklasser inden for
vejsport (eks. rally).

7.

Ovennævnte statutter er i 2008 godkendt af DASU’s bestyrelse.
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GØSTA BØIEs MINDEPOKAL
Gøsta Bøies mindepokal er indstiftet den 1-11-2010.
1.

Pokalen har til formål:
▪ at minde om Gøsta Bøies enestående virke for automobilsporten og især
dragracing sporten
▪ at hædre medlemmer af Dansk Automobil Sports Union, der har udført og stadig
udfører en helt ekstraordinær indsats eller har ydet en enestående sportslig
præstation inden for dragracing sporten.

2.

Enhver klub under DASU er berettiget til at indstille kandidater til modtagelse af
mindepokalen. Indstillingerne stiles til DASU’s sekretariat, inden udgangen af
oktober måned.

3.

Et udvalg bestående af dragracingklubberne og DRU træffer hvert år den endelige
afgørelse om, hvem der skal modtage pokalen for det pågældende år.

4.

Bedømmelsesudvalget kan træffe bestemmelse om, at pokalen ikke skal uddeles
for det pågældende år.

5.

Pokalen forbliver DASU’s ejendom, så længe uddelingen opretholdes. Pokalen
uddeles første gang 2010 og sidste gang 2035.

6.

Overrækkelsen finder sted ved DASU’s årlige repræsentantskabsmøde, samtidig
overrækkes en mindeplakette til ejendom.

7.

Pokalmodtageren forpligter sig til:
▪ at leve op til de forudsætninger, hvorunder pokalen er indstiftet,
▪ at aflevere pokalen i god stand til DASU senest 14 dage efter anmodning
herom.

8.

Mindepokalen tildeles for ét år ad gangen, men kan dog forblive hos den seneste
pokalmodtager, indtil den hjemkaldes af unionen.

9.

Ændringer af disse statutter kan kun ske ved en samlet beslutning af
dragracingudvalget og DASU’s bestyrelse.

10. Ovennævnte statutter er godkendt på DASU’ bestyrelses møde den 26/11 2010.
Frist for indsendelse: 15.oktober.

Erstatter ADM CIR E1 af 15.11.2019

