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RU-referat  08. juni 2021 
 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen er godkendt som foreligger. 

 
2. Motorsportsplatform DASU:    
 
RU har behandlet forslag fra klubberne i motorsportsplatform-samarbejdet.  
Arbejdet er ikke færdig endnu og klubberne vil blive indkaldt til et møde omkring de næste trin i processen.  
 

 
I forbindelse med motorsportsplatformen er der et ønske om at låse klubrally-klasserne i 3-5 år – udvalget støtter 
dette og vil skrive det ind i den samlede rapport.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Uddannelse: 
Klubberne skal tage større ansvar i uddannelse af officials. 
 
Oplægget er som følgende: 
Klubberne underviser deres medlemmer med grundlag i materiale fra DASU eller ud fra eget materiale.  

Kategori Kompetence 

OF 344 Løbsleder klubrally, klubrally light, klubrallykursus 

OF 352 Prøvechef ved internationale løb i Danmark og Prøvechef alle discipliner. 

OF 358 Rallyofficial. 

 
 
DASU underviser følgende sportslige uddannelser: 

Kategori Kompetence 

OF 301 Dommer ved internationale, nationale og regionale mesterskabsløb. 

OF 302 Dommer ved regionale mesterskaber. 

OF 324 Løbsleder ved internationale løb i Danmark og alle discipliner og sikkerhedschef 

OF 373 Sikkerhedschef. 

 
DASU underviser følgende tekniske uddannelser: 

Kategori Kompetence 

OF 301T Teknisk delegeret ved nationale rallies. 

OF 363 Teknisk kontrolchef internationale løb og rally. 

OF 364 Teknisk kontrolchef klubrally. Teknisk assistent rally. 

 
 
 
 
Oplæg til licenssystemet: 
 
Klubberne afholder kursus for sine medlemmer og sagsbehandling sker mellem klub og DASU.  
(udvalget ønsker ikke at være et mellemled i denne proces)  
 



 

 

 Udstedelse Fornyelse 

Endagslicens Udstedes efter de af DASU udarbejdede 
bestemmelser i adm. cirkulære B1. 

 

R4 Udstedes via DASU licensbestilling. 
Medlemmet må ikke være indehaver af en R4-
licens i mere end to kalenderår. 

Fornyes uden ansøgning ved bestilling via DASU 
licensbestilling. 
Fornyes ikke hvis medlemmet har været indehaver 
af en R4-licens i to kalenderår. 

R3 Udstedes efter gennemførelse af klubrallykursus 
gennem stamklubben.  
Medlemmet må ikke være indehaver af en licens 
med højere licenskategori. 

Fornyes uden ansøgning ved bestilling via DASU 
licensbestilling. 

R2 Udstedes efter godkendt ansøgning, når 
ansøgeren har gennemført 2 Klubrally, Klubrally 
Light, Hill climb-arrangementer indenfor de 
seneste 3 år. 
Klubben skal sende dokumentation for antal 
gennemførte løb til dasu@dasu.dk  

Fornyes uden ansøgning ved bestilling via DASU 
licensbestilling, såfremt den pågældende har haft 
R2-licens inden for de seneste 3 år. I modsat fald 
indsendes ansøgning til DASU.  

R1 Udstedes efter godkendt ansøgning, når 
ansøgeren som førstekører har gennemført 2 
Rallyshow, Rally Special-arrangementer indenfor 
de seneste 3 år og har bestået DASU rallykursus.  
Klubben skal sende dokumentation for antal 
gennemførte løb til dasu@dasu.dk 

Fornyes uden ansøgning ved bestilling via DASU 
licensbestilling, såfremt den pågældende har haft 
R1-licens inden for de seneste 3 år. I modsat fald 
indsendes ansøgning til DASU.  

International 
rally 

Kan udstedes når ansøgeren er i besiddelse af 
rallylicens (R1) og har gennemført mindst 5 
nationale rallies inden for de seneste 3 år.  

Fornyelse kan kun finde sted, såfremt den 
pågældende jævnligt har deltaget i internationale 
rallies eller efter rallyudvalgets skøn stadig anses for 
kvalificeret. 

 
 
3. Kalender 2022:  

RU vil gerne opfordre klubberne til at sende deres løbsansøgninger til sæson 2022 ind til DASU.  

 
4. Sager: 

Vedrørende disciplinærudvalgssag 04-2021 – manglende overholdelse af regler ved uheld 

Grundet en procedurefejl i forbindelse med uheldet på SS8 blev der ikke afsagt en kendelse på selve løbsdagen. 
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Disciplinærudvalget har dermed valgt at afvise sagen, der omhandler følgende startnumre, 2-3-5-7, for ikke at have 
standset ved et ulykkessted og start nummer 6 for at ignorere rødt flag. 

Udvalget vil gerne udtrykke sin forundring over kendelsen og tager den til efterretning i det videre arbejde med 
uddannelse af fremtidens løbsleder, dommer, sikkerhedschefer samt arbejdet med sportens reglementer. 

 
5. Behandling af sager: 
 
Sager der ønskes behandlet af RU skal sendes ind til dasu@dasu.dk gennem klubberne.   
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