Vejsportsudvalget
Aalborg, den 6. juli 2021
Referat af Vejsportsudvalgsmøde 03/21
Tirsdag den 22. juni 2021 på Fjelsted Skovkro kl.17.00 – 21.00
Til stede:
Referat:

Ole Skov, Jørgen Skjøt, Bernd Thrysøe, Ulrik Hejl, Michael Andersen
Jørgen Skjøt

Referat
Mødet afholdtes på Fjelsted Skovkro, Store Landevej 92, 5592 Ejby fra kl. 17.00 til 21.00.
1. Godkendelse af referat 02/21
Referatet er godkendt ved skriftlig votering umiddelbart efter sidste møde.
2. Meddelelser fra
2.1. Bestyrelsen/sekretariatet
Anne Andersen sørger for bestilling af mesterskabsmedaljer til bilorientering og
Regularity Rally. Bestyrelsen har meddelt, at der fremover ikke gives pokaler til
vinderne af de tre klubholdsturneringer inden for bilorientering og Regularity Rally.
Udvalget har derfor besluttet selv at stå for indkøbet af disse. Jørgen Skjøt har påtaget
sig opgaven med indkøb af disse hos Skyum Pokaler, Aalestrup.
2.2. Udvalgsformanden - samt ændringer til dagsordenen
Der var ingen meddelelser fra udvalgsformanden, og dagsordenen er godkendt.
2.3. Øvrige udvalgsmedlemmer
En del af de administrative opgaver, herunder løbsansøgninger, varetages nu af
Jonathan Melchiorsen, der er ny medarbejder i sekretariatet.
3. Strafbestemmelser
I forbindelse med DM 1 i bilorientering har vi på baggrund af en forespørgsel udarbejdet
en beskrivelse af strafbestemmelserne. Denne beskrivelse er derfor medtaget i dette
referat til orientering.
”I udvalget er vi blevet spurgt om det er muligt at straffe de pågældende deltagere. Derfor
vil vi her omtale de strafbestemmelser, der findes i DASU. Disse er beskrevet i Reglement
1, pkt. 14.
Her er blandt andet beskrevet, at der kan straffes for manglende efterkommelse af
løbsarrangørers anvisninger og utilbørlig optræden over for officials, lodsejere m.fl.
Der er nævnt en række mulige straffe:
1.
2.

En løbsleder kan idømme offentlig advarsel eller udelukkelse fra løbet. Afgørelsen
er en faktadom og kan ikke appelleres.
En dommer kan idømme intern eller offentlig advarsel eller udelukkelse fra løbet.

Desuden kan der idømmes yderligere straffe herunder suspension og diskvalifikation af
DASUs disciplinærudvalg. De enkelte sportsudvalget kan således ikke længere idømme
straffe. De beføjelser, der tidligere har været til sportsudvalgene omkring straffe, er
overgået til disciplinærudvalget.
Som det fremgår af ovenstående, er der således mulighed for at der kan idømmes straffe.
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I vejsportsudvalget håber og forventer vi, at den kraftige reprimande, som blev givet i
forbindelse med Vikingesporet gør, at vi kan undgå straffe, men vi bakker selvfølgelig op
om de løbsledere og dommere, der er nødsaget til at gribe til straf.”
4. Kulturen i vejsporten
Vejsportsudvalget har besluttet, at vi vil give kulturen i vores sport et kritisk gennemsyn.
Som et oplæg til dagens møde har formanden udarbejdet et solidt oplæg med følgende
hovedoverskrifter:
•
Særkende ved vejsporten
•
Deltagerne
•
Løbsledelserne
•
Kammeratskab
•
Overholdelse af sportens regler
Efter en grundig gennemgang og kommentering af oplægget blev det besluttet at hvert
enkelt udvalgsmedlem som en forberedelse til næste udvalgsmøde gennemgår oplægget,
hvorefter det tages op til en fornyet drøftelse. Det er udvalgets plan, at det endelige oplæg
skal rundsendes til vore medlemmer til kommentering, ligesom det indgår i planerne at
fremlægge oplægget på et af de kommende informationsmøder, hvor der vil blive rig
lejlighed til en præsentation og en efterfølgende grundig drøftelse og kommentering af
indholdet.
5. Uddannelse af officials
I kommissoriet for udvalget er det beskrevet: ”Undersøge sammen med klubberne
mulighederne for nye former for uddannelse af fremtidige løbsledere og herunder
udarbejdelse af model for hvordan nye officials kommer ind i sporten.”
Det blev på mødet besluttet, at nedsætte en arbejdsgruppe, der får til opgave at udarbejde
et oplæg til en ny struktur for uddannelsen af vore officials. Udvalget foreslår, at
arbejdsgruppen består af Poul Erik Nielsen, Henrik Jørgensen, Lars Palle og Jan
Søndergaard, samt Ulrik Hejl og Bernd Thrysøe fra Vejsportsudvalget. Formand Ole Skov
indbyder de nævnte personer til at være deltagere i arbejdsgruppen. I første omgang skal
der ikke være repræsentanter fra klubberne, men det kan komme på tale senere i forløbet.
6. Kalender status 2021
6.1. Ændringer i NEZ-kalenderen
De to første afdelinger af NEZ i bilorientering er grundet rejserestriktionerne i de
nordiske lande flyttet til den 6. og 7. august 2021. Arbejdsgruppen inden for NEZ i
bilorientering vurderer løbende om det er muligt at gennemføre løbene på de nye
datoer.
Arbejdsgruppen inden for NEZ i Regularity Rally har efterfølgende besluttet at første
afdeling, der blev afviklet den 24. april 2021 af MKC, ikke ud fra et sportsligt synspunkt
kunne være tællende som følge af de dengang gældende rejserestriktioner. Udvalget
vil gerne takke de berørte danske deltagere for den udviste forståelse for beslutningen.
Efter en revurdering ser kalenderen for NEZ i Regularity Rally således ud:
1.-3.7.2021
21.8.2021
15.-16.10.2021
23.10.2021

Rally Liepaja RA Events Talsi, Latvia
Hangon Ajo AL Helsinki Siuntio, Finland
Solna Runt Kolsva MS Sweden
Fredriksten Challenge KNA Halden Halden, Norway
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30.10.2021
10th Øresund Rally 2021 DRC København Denmark
6.2. Påkrævede ændringer i øvrigt
Løbsledelsen for afdelingen af SM i bilorientering søndag den 12. september 2021 har
meddelt udvalget, at de ikke ser sig i stand til at afvikle løbet. Udvalget har fuld for
forståelse for løbsledelsen beslutning, og tager den til efterretning. Det er udvalgets
vurdering for nuværende, at det ikke vil være muligt at finde et erstatningsløb.
6.3. Mulige ændringer
Udvalget er ikke bekendt med andre ændringer til løbskalenderen for 2021
7. Kalenderstatus 2022
7.1. Udkast til kalender
Det af udvalget udarbejdede forslag til kalender er udsendt til klubberne og
offentliggjort på DASUs hjemmeside. Udvalget ser frem til at modtage en lang række
ansøgninger til både mesterskabsløb og øvrige løb inden for vore to segmenter.
7.2. Indkomne ansøgninger
Der er modtaget ansøgning fra MBO/SM om 2. afdeling af NEZ i bilorientering i maj
måned 2022. Endvidere har udvalget kendskab til at en sjællandsk klub er i gang med
at undersøge mulige terræner til afvikling af 1. afdeling af NEZ.
8. Reglementsændringer i 4.1 - orienteringsløb
8.1. Indkomne forslag til udvalget
Udvalget har ikke modtaget henvendelser om forslag til ændringer af reglementet.
8.2. Udvalgets forslag til ændringer
Bernd Thrysøe foretager en gennemgang af reglement 4.1. med henblik på vurdering
af behovet for ændringer, der fremlægges på næste møde.
8.3. Afholdelse af informationsmøder m.v.
Der vurderes for nuværende ikke behov for afholdelse af informationsmøder til
fremlæggelse af ændringer i reglementet.
9. Reglementsændringer i 4.3 – pålidelighedsløb og regularity
9.1. Indkomne forslag til ændringer
Udvalget har modtaget henvendelser med forslag til ændringer/præciseringer i
reglement 4.3. I hovedtræk drejer det sig om bestemmelser om tripkontrollernes
udformning og tydeliggørelse af køreordrerne og om tidtagningen.
9.2. Udvalgets forslag til ændringer
Jørgen Skjøt foretager en gennemgang af reglement 4.3. med henblik på vurdering af
behovet for ændringer, der fremlægges på næste møde.
9.3. Afholdelse af informationsmøder m.v.
Der vurderes for nuværende ikke behov for afholdelse af informationsmøder til
fremlæggelse af ændringer i reglementet.
10. Vurdering af første halvdel af sæson 2021
10.1. Mesterskabsløb inden for orienteringsløb
Udvalget har evalueret de første mesterskabsløb i sæsonen 2021. Det er udvalgets
opfattelse, at der var tale om teknisk gode løb, men at der stadig er behov for at
løbsledelserne forholder sig kritisk til vejvalget for de klasser, der kører på begrænsede
veje. Denne opfordring er hermed givet videre. Bortset for ovenstående er udvalget
godt tilfreds med løbene og vil gerne sige løbsledelserne tak for arrangementerne.
10.2. Mesterskabsløb inden for Regularity rally
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Udvalget har efter den seneste afdeling af mesterskabsserien modtaget nogle
henvendelser fra deltagerne, der primært drejer sig om tripkontrollen,
resultatberegningen og kommunikationen mellem løbsledelse og deltagerne. Disse
forhold vil blive taget op på det næste løbsledermøde. Den overordnede konklusion på
de 3 første afdelinger er, at der har været nogle skønhedsfejl, men overordnet er det
fint. Udvalget vil også her takke løbsledelserne for arrangementerne.
11. Pålidelighedsløb/Regularity Rally
11.1. Henvendelse vedr. holdturneringen.
Udvalget har modtaget en henvendelse omkring holdturneringen. Spørgsmålet går på
hvor mange klubber, der kan slå sig sammen for at danne et klubhold, idet der ifølge
henvendelsen ikke i reglementet og turneringsbestemmelserne er klare bestemmelser
herom. Udvalget har tidligere anvendt den praksis, at der kun kan være 2 klubber, der
går sammen kan danne et klubhold. Det er endvidere udvalgets opfattelse, at
situationen vurderes på ansøgningstidspunktet og herefter er denne gældende for
resten af sæsonen, uanset medlemstilgang eller -afgang i de respektive klubber.
Udvalget tager som følge af henvendelsen turneringsbestemmelserne op til vurdering
inden næste sæson.
11.2. Andet
Udvalget har modtaget nogle henvendelser i forlængelse af tv-udsendelserne fra 1.
afdeling af CC-CARS DASU CLASSIC. Udvalget skal i den forbindelse præcisere, at
der ikke var tale om reklame for løbet eller turneringen, men derimod en reklame for
sporten som helhed.
Det er udvalgets tiltrædelse, at såfremt der kan findes de nødvendige sponsorbidrag,
så finder udvalget det relevant at gentage succesen. Ulrik arbejder videre med
opgaven.
12. Bil-o-løb
12.1. Papirløbsturnering vinter 2021-2022
Udvalget har, som tidligere besluttet, påbegyndt på planlægningen af den kommende
vinters papirløbsturnering. Udvalget har for nuværende tilsagn fra Jan Søndergaard,
Ole Skov og Bernd Thrysøe om at stå for tilrettelæggelsen af en afdeling af
turneringen. På mødet blev 6 - 7 potentielle emner til at være løbsleder for en afdeling
noteret og Ole Skov tager kontakt til disse. Løbene forventes afviklet efter samme
koncept som sidste år, og afviklet på mandage.
13. Regnskabsoversigt pr. 31. maj 2021.
Regnskabsoversigt pr. 31. maj 3001 blev fremlagt og gennemgået på mødet. Der har
ikke været det store omkostningsforbrug indtil videre i år, men udvalget noterede sig, at
der stadig mangler nogle poster med relation til udsendelse med Race Media.
14. Næste møde
Næste møde afholdes den 13. september 2021 kl. 17.00. Der tages senere stilling hvor
mødet skal afholdes.
15. Eventuelt
Jørgen Skjøt redegjorde kort for deres erfaringer med opnåelse af tilladelse til
afholdelse af bilorienteringsløb i Naturstyrelsens plantager.
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