BERETNING FRA VEJSPORTSUDVALGET
Årets aktiviteter har været præget af en gradvis normalisering efter
coronaepidemien. Det lykkedes i foråret at gennemføre løb med restriktioner,
herunder at det ikke var muligt at mødes efter løbene. Efter sommerferien har
afviklingen af løbene kunnet foregå på normal vis, og det har deltagerne savnet.
Det har betydet at deltagertallet i mesterskabsløbene er på nogenlunde samme
niveau som før coronakrisen, og det selvom det registrerede licensantal for
vejsporten er faldet med 10 %. I opgørelsen over licenser er der under vejsporten
registreret 178, mens der i vejsportens løb i 2021 indtil nu (medio oktober) har
deltaget 302 forskellige personer. En del af forskellen skyldes endagslicenser og
udlændinge, men der er selvfølgelig også en del deltagere, der er registreret med
licens under en anden sportsgren i DASU, og derfor giver opgørelsen over licenser
ikke et retvisende billede af deltagere i vejsportsløb.
Udvalget har i årets løb afholdt 4 udvalgsmøder heraf 2 virtuelt. Udvalget har
igangsat arbejde med at justere kursusopbygningen med henblik på
modulopbygning og netbaseret undervisning. Desuden har udvalget evalueret
mesterskabsløbene og det har resulteret i, at vi har drøftet om ”kulturen” i
sporten fungerer som den skal. Vi vil på møder i januar sammen med deltagere,
løbsledere m.fl. drøfte dette.
I skrivende stund er de sidste mesterskabsløb ikke afviklet, så det er her ikke
muligt at kåre medaljetagerne i de forskellige klasser. Men generelt har der været
tale om en fin mesterskabssæson med gode løb inden for både orienteringsløb og
CC-Cars DASU Classic.
Efter et års pause på grund af Corona er NEZ i bilorienteringsløb blevet afviklet.
Her har 10 danske mandskaber deltaget. Også her mangler de sidste resultater
inden medaljetagerne kan udnævnes.
I Regularity er der også et NEZ-mesterskab med et dansk løb som tællende. Der
har også i år været sparsomt med danske deltagere i denne serie.
Efter 2 års godt samarbejde med CC-Cars omkring sponsorat for DASU Classicserien, har CC-Cars ikke ønsket at fortsætte fremover. Vi takker CC-Cars for et
godt samarbejde, som blandt andet har resulteret i medfinansiering af en
fremragende film fra et klassisk løb. Udvalget håber at finde en ny god sponsor til
DASU Classic, så denne serie kan fortsætte på samme høje niveau fremover.
……
Tak til klubber, løbsledere, dommere, bestyrelse og sekretariatet for et godt
samarbejde gennem året.
Ole Skov

