Kartingudvalget
DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION

Referat, KU-møde 3-21
3. februar 2021, 19:00
Deltagere: Peter Thornemann, Peter Laurbjerg, Peter Hansen, Alex Stubberup Frederichsen
Der var afbud fra Tommy Larsen
Morten Willum (DSK Race director), deltog som gæst under punkt 1.
Referent: Peter Thornemann
1. DSK 2021 styregruppe
Morten informerede om status i DSK, der arbejdes med er oplæg omkring ”corona-nødplan” for datoer
sammen med banerne. Der blev talt om supportklasser, herunder blandt andet el-karts.
2. Sidste referat
Godkendt
3. Nyt fra formanden og andre udvalgsmedlemmer
Forhandlerlicensen skal op til vurdering. Derfor indkaldes forhandlere der pr 1-4-2021 har forhandlerlicens
til møde omkring status i dansk karting.
Dækgruppen (fra SU) kommer med oplæg til dæk fremadrettet, som skal testes hurtigst muligt inden
udgangen af august måned.
4. Reglement 6, 2021
Motorreglement CM/CJ. TM har stoppet produktionen af stempler til TM Mini motoren og har af CSIA fået
lov til at bruge stempler fra TM Mini2.
Tegningen af udstødningen i motorreglementet havde et forkert mål.
Dette godkendes i DK, motorreglement opdateres snarest for Cadett Mini og Junior (red. er opdateret 4.
februar).
KF mangler i vægtskemaet for DASU Senior.
KU præciserer, at vægten skal være 165 kg og 185 kg for XL
F100DK: Der arbejdes på at sammenlægge de 2 sektioner af klassisk kart og dermed få et samlet reglement
på dasu.dk. Vi håber at det er på plads snarest.
5. Kursus 2021
Vi bliver sandsynligvis nødt til administrativt at forlænge alle officiallicenser i 2021. Der arbejdes på en
løsning for at få uddannet nye officials i løbet af sæsonen. Det vendes igen på næste møde.
6. Promotoraftaler
KU noterer sig, at bestyrelsen har lavet promotoraftaler omkring Rotax og ROK.
KU beder sekretariatet om information om promotoraftale med ROK
I forbindelse med Rotax-aftalen skal KU vælge en repræsentant til en nyformet ”styregruppe”.
KU vælger formanden til dette.
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7. COVID-19 - hvad gør vi?
Der arbejdes på løsninger med blandt andet DSK og officialkurser, vendes igen på næste møde.
8. Banesyn 2021
KU er enige om, at banesyn kan udføres af de lokale KU-medlemmer.
DASU har forespurgt FIA omkring uddannelse af personer, der laver banesyn, og der arbejdes på en
uddannelse inden for området.
9. Evt.
Peter Hansen orienterede om den nye bane på Fyn, der er midlertidig lukket.
Vi mangler retningslinjer for at kunne bringe sager til disciplinærudvalget.

Møde slut den 3-2-2021 kl. 21.30
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