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RU-referat  25. februar 2021 - TEAMS 
1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordnen er godkendt som foreligger. 

 

2. Motorsportsplatform DASU:    
Udvalget mangler opfølgning på samarbejdet med klubberne.  
 

3. Kalender 2021:  
 
NY ANSØGNINGSPROCEDURE TIL POLITIET 
Ansøgningsproceduren til Politiet vedr. både motorløb og banegodkendelse er nu blevet ensrettet fra 
myndigheder, så alle skal søge online samme sted på samme måde, uanset sportsgren. 
 
DASU er i tæt dialog med Politiets tilladelsesafdeling om proceduren, og flere af vores forslag er allerede 
blevet indarbejdet. Vi sikrer også, at de fremadrettet har de fælles standarddokumenter, der kræves, 
herunder forsikringspolice. 
Vi arbejder på at nå derhen, hvor Politiet får standarddokumenter fra DASUs sekretariat, så I i klubberne 
kun behøver indsende det, der er specifikt for det enkelte løb. 
 
Justeringerne af ansøgningsproceduren er fortløbende, og vi orienterer jer så snart alle vores input er 
implementeret. Lige nu ser det ud til, at alt er klart om et par uger. 
Ansøgninger om motorløb og banegodkendelse sker fremadrettet hos Politiet på denne side. 
 
 
Løbsansøgning til DASU: 
Grundet den nye proces vil den gamle ansøgningsblanket udgå  - fremadrettet vil tillægsreglerne på et 
arrangement være gældende som løbsansøgning til DASU.  
 
 

4. Dommer: 
Dommerlisten er blevet opdateret og RU vil bede DASUs sekretariat om at, sende listen ud.  
 

5. Teknik:  
Teknikgruppen arbejder på et nyt teknisk reglement som afløser for gruppe DK. 

 

6. Sikkerhed:  
Der arbejdes på at opdatere DASUs sikkerhedsplan – det er tiltænkt at lave et par modeller som klubberne 
kan bruge.  
  

https://politi.dk/ansoeg/arrangementer/motorloeb-og-banegodkendelse


 

 

7. Klubrally:  
Klassedækaftale til klubrally er godkendt af DASU og Yokohama.  
  

8. DSR:  
Udvalget har taget kontakt til en ekstern virksomhed med henblik på at samle økonomi, der kan hjælpe de 
klubber der laver løb til DSR. 
  
9. Sager:  
DASU er tæt på at lave en aftale om en Michelin Rally Cup – nærmere regler vil blive sendt ud i marts.  
  
10. Dommer-/løbslederseminar 2021 

Dommer-/løbsleder/sikkerhedschef-seminar bliver afholdt søndag d. 21 marts på TEAMS i tidsrummet 

mellem kl.10.00 – 14.00. 

Klubberne skal tilmelde deltagerne på linket til Podio her, hvorefter man vil modtage en mødeindkaldelse 

fra RU. 

Sidste tilmelding er 17-3-2021. 

11. Kursus 

Der afholdes ikke kursus for OF364, OF363, OF227 i år grundet Covid19 – De officialgrader, der udløber i 

2021, forlænges til 2022 

https://podio.com/webforms/25928032/1941626
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