Referat fra dragracingudvalgsmøde nr. 2/2021
Søndag den 11. april 2021 i Holeby
Deltagere: Svend Larsen – Benny F. Jacobsen – Lene Jensen- Finn Hornbech.
Afbud: Tonny Dalsgaard.
Referent: Finn Hornbech.

1 Oplæg fra DASUs bestyrelse vedr. ny streetraceafgift inkl. køre tilladelse for ikke
licensindehavere.
Udvalget godkender bestyrelsens forslag om ny økonomisk model for streetrace i dasu regi.
2 DASU tekniske kontrollanter hvem er aktive?
Udvalget gennemgik hvem der er aktive kontrollanter i DASU regi, ikke aktive kontrollanter skal
slettes fra listen.
Benny indsættes som koordinator for de tekniske kontrollanter og kontakter Anne i DASU vedr.:
opdatering så Benny får besked når der er aktivitet i web shoppen mht. vognbøger – tekniske syn
mm.
3 Opdatering af DASU tekniske kontrollanter opfølgnings kursus? Conny Christiansson Sverige?
Vi blev enige om at de tekniske kontrollanter skal have et årligt opfriskningskursus hvor tips og
ideer og nye retningslinjer vendes kontrollanterne imellem. Conny Christiansson fra Sverige
kontaktes om han er villig til at komme til Danmark her i foråret og afholde dette. Kurset foreslås
hos Morten i Knabstrup han har tilbudt lokation og har køretøjer som kan bruges til check.
3 A.
Priser på chassis syn skal tilrettes de Svenske priser da flere af vores kører har Svenske vognbøger
da de sparer mange Dkr. ved at have en Svensk vogn bog, Vi indstiller til bestyrelsen at disse priser
harmoniseres med de svenske priser fra 2022 .
4 Nye tekniske kontrollanter med SFI status Thomas Lund Jensen ønsker at blive teknisk
kontrollant samt ønsker højere status + Ole Kristoffersen pt. Teknisk kontrollant ned til 8.5
T.L.J har kontaktet udvalget om at blive teknisk person med mulighed for højere licens i fremtiden,
Benny tager kontakt til TLJ. Udvalget er positive for interesse for det tekniske arbejde med
sporten.
5 DASU højere official kurser ved Ulrik Eriksen evt. 2 Maj hvor?
Dato ændres til 13 Maj da er der tvivl om lokationer er åbne 2 maj. Vi beder Anne i Sekr. Om at
undersøge Fjelsted på Fyn har åbent. Lene laver kursus invitation og lægger det op i kursus
kalenderen vi sender info ud til klubberne da flere står klar og venter på dato.
6 Opdaterede reglementer 2021 hvad er nyt info til tekniske kontrollanter.
Reglementer er opdateret for 2021 og sendt til sekretariatet for længe siden.
Ændringsforslag til reglement 2022: det skal ikke være tilladt at røre bilen under burnout.
Banelængde for Topfuel ændres til 304,8m (1000”) bremselængde 600 m side 35 i sportsligt
reglement.
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7 Ideer for vores sport promovering
Udvalget vil lave en drejebog for løbs planlægning for nye aktører. Udvalget beder sekretariatet
om hjælp til pressemeddelelse mht. nye nedsat løbsafgift for Streetrace i Dasu regi.
8 Samarbejde på tværs af grænserne. Kan vi indlede et aktivt samarbejde med Sverige /
Tyskland / Norge?
Samarbejde på tværs af landegrænser: Udvalget vil tage kontakt til vores naboer i norden om øget
samarbejde for at lette deltagelsen for vores medlemmer når de kører i Norge & Sverige.
Vi blev informeret om de aktiviteter der er på tegne brættet fro 2021.
9 Hvad sker der i klubberne noget nyt.
Her meddelte Tonny planer fra DCD om løb i 21 men alt afhænger af regeringens retningslinjer.
Dragracing.dk informerede om det fortsatte samarbejde med TEC Hvidovre som også vil være en
medspiller for de to planlagte løb i 21.
10 Hvordan bliver vi bedre i udvalget til at hjælpe vores medlemmer
Udvalget samler info fra medlemmer i løbet af sommeren for at høre hvor vi kan forbedre os.
Næste møde indkaldes efter sommerferien, da sæsonen starter nu og alle vil være stærkt optaget
med løb rundt om i ind og udland.
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