
 

 

Deltagere: Kenneth Svendsen, Erik Larsen, Alan Brøndum, John 

Larsen, Niels Jørgen Jørgensen  - ( Per Mikkelsen, Mikkel Mikkelsen )  

Referent: KS   

RU-referat  11. januar 2021 - TEAMS 
1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordnen er godkendt som foreligger. 

2. RU´s driftsbudget 2021 

 Gennemgang af budgettet. 

 

3. Motorsportsplatform DASU:    
Oplæg er sendt ud til følgende klubber : ASKH, SAS, SAK, IMK, RAS, KOM, MNJ, HAK, GMK, NFMS 
 Hvis der er andre klubber der vil være med, skal de rette henvendelse til udvalget.  
 

4. Kalender 2021:  
NJJ er i forhandling med et par jyske klubber vedr. JFM-kalenderen. 
2021-kalenderen kan ses på dasu.dk 
  

5. Teknik:  
Da det tekniske gruppe DK-reglement er blevet for bredt har RU besluttet følgende: 

Fra 31-12-2021 lukkes for tilgangen af nye gruppe DK biler – det vil sige at, biler der søger optagelse i 

gruppe DK skal være færdigbygget og rallysynet inden 31-12-2021. 

Alle nuværende og godkendte Gruppe DK-biler kan forsætte med at deltage uændret i de forskellige 

arrangementer under RU.  

Som erstatning udarbejder RU sammen med teknikgruppen et nyt teknisk reglement, der kan lægge sig 

opad det nuværende KRB-reglement, dog for biler nyere end 2001.   

RU vil løbende orientere om processen.  

 

6. Rallysportens cirkulære:  
Kap. 20 tekniske regler for klubrallybiler bliver slettet i cirkulæret, da punktet er ændret til reglement 298 
teknisk reglement for klubrally.  
  
Kap. 8 og Kap.9 bliver slettet og tilføjet til Kap.22 Sikkerhed. 
  
Kap. 5 er blevet slettet og tilføjet til Kap.3 
 
Kap. 3: Grundlicensen er ændret til R4 licens.  – Krav om scorekortet er fjernet.  
 
 
  



 

 

7. Klubrally:  
Erik Larsen har lavt en aftale vedr. dæk i klubrally  –  Info og materiale vil blive opdateret i cirkulæret.  
  

8. DSR:  
RU vil indkalde løbslederne til en snak vedr. fælles aktiviteter i forbindelse med arrangementerne såsom 
startgebyr, safetycars, RallyResult – tidspunktet vil være sidste uge i januar.  
 

  
9. Sager:  
086-20 Forslag fra Tracking  
  
Installations beskrivelse af tracking-udstyret bliver sat ind i rallysportens cirkulære. Det er deltagernes 
ansvar at, systemet virker 2 timer før start.  
Tracking-teamet bliver indkaldt til en snak sammen med løbslederne.   
 
 072-20 Henv. fra ASKH vedr. presseakkreditering 
 Kap. 24 bliver opdateret, så DASU håndterer presseakkreditering for et år ad gangen –                      
          Klubberne/løbsledelsen kan afvise en pressemand/kvinde, hvis der er ønske herom.  
          Det skal ses som en hjælp til klubberne. 
 
Dækaftale til RC4 og RC5 Super Rally Cup: 
RU arbejder på en dækaftale til RC4 og RC5 super rally cup – hvor der vil være forskellige præmier til 
deltagerne i cuppen. Det er planen at cuppen kører med i alle DSR afdeling.  
  
10. Dommer-/løbslederseminar 2021 

Dommer-/løbslederseminar bliver flyttet til marts – RU vil kigge på en løsning med et webseminar.  

11. Kursus 

Grundet Covid19 bliver udvalget nødt til at kigge på en række alternative løsninger vedr. kursus og 

uddannelse af både køre og officials.  

Der kan blive tale om forskellige webløsninger.   

En løsning kan være, at nye løbsledere starter som løbsleder-ass. i 2021 som et led i uddannelsen. 

Hvis der sidder folk rundt i klubberne med gode ideer er de meget velkommen til at rette henvendelse til 

RU.  

Henvendelse til RU:  

Det er naturligvis en mulighed at sende en mail til et RU-medlem – men svaret vil i sig selv ikke være 
bindende. Ønsker man et bindende svar, skal der rettes henvendelse til RU via dasu@dasu.dk   
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