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DASUs repræsentantskabsmøde 2021 

 

 

 

Tidsplan 
 
 
 

Kl. 09.00 – 09.45 Registrering 

 
Bemærk venligst, at registrering skal være sket inden 

mødeåbning, da opråb af klubberne ikke finder sted. 

 
Kl. 10.00 - Repræsentantskabsmødet starter 

 

Ca. kl. 12.00 Frokost (1 time) 

 
Ca. kl. 14.00 Eftermiddagskaffe og kage 

 

Ca. kl. 15.00 Repræsentantskabsmødet slutter 
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DASUs repræsentantskabsmøde 2021 
 
 
 
Dagsorden ifølge vedtægternes paragraf 8c: 

 

 

1. Valg af dirigent og stemmeindsamlere 

2. Formandens beretning, inkl. spørgsmål til skriftlige beretninger. 

3. Godkendelse af revideret årsrapport og orientering om status på 

 indeværende regnskabsår. 

4. Behandling af indkomne forslag. 

5. Optagelse/eksklusion af klubber. 

6. Godkendelse af budget, herunder kontingent. 

7. Valg af formand (hvert 3. år) og eventuel valg af præsident. 

8. Valg af to medlemmer til bestyrelsen og to suppleanter, herunder 

præsentation af kandidater. 

9. Valg af sportsudvalgsformænd 

10. Valg af medlemmer til sportsudvalg, herunder præsentation af 

kandidater. 

11. Valg af medlemmer til Amatør- og Ordensudvalget. 

12. Valg af interne revisorer. 

13. Eventuelt og temadrøftelse. 
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Klub Nr. Alm. medl. V-licens R-licens B-licens Asfalt Off-road DRC-licens K-licens

ASKH 1 922 7 91 84 84 2 264
HMS 2 531 7 52 201 201 0 1
DRC 3 63 2 15 1 1 1 0 0
MGCC 5 12 1 5 3 2 2 0 0
DMKA 6 217 2 0 31 31 0 47
DRDK 9 83 0 0 0 41 0
HAMK 10 61 1 26 2 1 1 0 0
KAC 12 67 0 7 27 27 0 0
GGK 13 194 0 0 9 5 5 0 124
KOA 14 34 4 2 0 0 0
GMK 16 34 6 15 1 1 1 0 0
PSC 17 93 1 0 11 6 6 0 0
VAS 18 71 11 44 7 4 4 0 0
BMS 20 45 0 2 13 13 0 0
AGK 21 51 0 0 2 1 1 0 37
MSS 22 247 1 7 74 74 0 14
SAS 23 68 1 40 4 2 2 0 0
BGK 24 158 0 0 1 1 1 0 109
SM 25 28 4 5 0 0 0
SAK 26 181 4 2 6 3 3 0 92
AAS 27 368 10 13 104 104 0 2
MFA 28 27 0 0 0 0 0
HMK 31 8 0 0 0 0 0
DCD 33 71 0 0 0 32 0
DDK 34 4 0 0 0 3 0
DHMC 35 38 17 6 4 2 2 0 0
SKK 39 159 0 0 7 4 4 0 92
NMKA 40 104 0 0 62 62 0 0
MBO 41 17 7 1 0 0 0
FOM 42 2 0 0 0 0 0
HAS 44 10 0 6 0 0 0
ROMK 45 29 0 12 1 1 1 0 0
DARC 46 30 0 1 27 14 14 0 2
MKK 47 233 0 0 7 4 4 0 182
RGKK 48 77 0 0 5 3 3 0 36
EMSA 50 47 0 0 17 17 0 0
KDAK/N 51 2 0 0 0 0 0
KDAK/K 53 5 0 0 0 0 0
KDAK/F 54 96 0 34 1 1 1 0 0
MSB 55 0 0 0 0 0 0
DMDK 56 0 0 0 0 0 0
SMHFK 57 25 0 0 0 0 0
MKC 66 54 8 13 3 2 2 0 0
MG 69 22 0 16 2 1 1 0 0

Medlems- og stemmetalsliste den 30. september 2021                                               rettet 4.10.21                
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Klub Nr. Alm. medl. V-licens R-licens B-licens Asfalt Off-road DRC-licens K-licens

RAS 71 178 6 86 6 3 3 0 0
VMS 72 8 0 5 0 0 0
DOFS 73 29 0 0 1 1 1 0 0
VKK 75 157 0 0 11 6 6 0 80
VOM 76 35 0 22 0 0 0
VMK 77 125 0 6 24 24 0 65
LUG 78 136 0 0 6 3 3 0 57
KOMO 80 44 1 23 0 0 0
TMS 81 187 8 0 11 6 6 0 50
FSAS 83 201 0 3 63 63 0 0
BMC 87 50 2 16 1 1 1 0 0
KOM 89 68 10 47 4 2 2 0 0
FAMA 90 6 0 5 0 0 0
SMKG 92 25 17 1 0 0 0
HAMO 93 65 10 36 2 1 1 0 0
MSM 94 4 0 0 0 0 0
KKK 95 146 0 2 3 2 2 0 97
HMOK 96 7 0 1 0 0 0
NFMS 97 71 1 33 0 0 0
HAK 98 53 0 31 4 2 2 0 1
MNJ 99 503 0 15 160 160 0 125
ORCM 110 2 0 0 0 2 0
BOAS 303 13 12 1 0 0 0
IMK 305 130 7 45 46 46 0 0
LOMS 306 41 1 22 0 0 0
MMS 307 11 0 8 2 1 1 0 0
SOMS 311 24 9 5 4 2 2 0 0
SMOK 320 62 0 2 11 11 0 0
GAS 321 14 0 2 6 3 3 0 0

I alt: 6983 178 832 1082 597 504 80 1477

rettet 4.10.2021                                             Medlems- og stemmetalsliste den 30. september 2021
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FORMANDENS BERETNING TIL REPRÆSENTANTSKABET 
 

Indledning 

I 2021 kom der langt om længe en COVID-19- vaccine, og selv om det startede 

lidt langsomt med leverancerne, så lykkedes det hen over sommeren at komme så 

langt, at der kunne åbnes op for samfundet og motorsporten. Dermed kunne vi 
for alvor dyrke vores elskede sport igen.  

I efteråret sidste år valgte bestyrelsen at tilbyde 25% rabat på licensafgiften på 

kørerlicenser i januar. Tiltaget skulle være et incitament til at melde sig ind i sin 
klub tidligt og dermed støtte klubben. Jeg er glad for, at der var rigtig mange der 

benyttede sig af vores tilbud, og baseret på tilbagemeldingen på årets dialogmøde 

har bestyrelsen valgt at lave samme ordning for 2022. 
Det er klart, at halvandet år med COVID-19 har lagt pres på vores kalender og 

flyttet mange arrangementer til efteråret for at minimere risikoen for aflysninger 

og med et håb om, at mange af de besværlige restriktioner ikke længere var til 

stede. Dermed endte vi med et rigtigt travlt motorsportsefterår, med masser af løb 
hver eneste weekend. Vi er vel endelig næsten tilbage til normalen. COVID-19 

spøger stadig derude, men det går da fortsat i den rigtige retning, og det er 

glædeligt. 

Klubberne 

Under COVID-19 lærte vi, ligesom samfundet omkring os, at blive digitale. Måske 

endda ligefrem at kontrollere mindre i forbindelse med løb, og så vidt jeg kan se, 

så har det ikke haft nogle væsentlige negative konsekvenser. I bestyrelsen har vi i 
stort omfang brugt onlinemøder, lige som vi har gennemført et antal 

orienteringsmøder med klubberne online for at orientere om COVID-19 åbninger 

eller -nedlukninger. Men når vi har haft færre løb, og det ikke har været muligt at 
mødes fysisk i klubberne, er der en stor risiko for at det enkelte medlem mister 

den nære kontakt med sin klub. Derfra er der ikke langt til, at det bliver kritisk 

for vores struktur, der netop bygger på, at vi har tilstrækkelig mange frivillige til 

både at drive klubben, men også til at lave vores løb. Der ligger således et stort 
arbejde i at få klubberne i gang igen. Jeg tror, at det er vigtigt at få nærheden 

tilbage i de mange klubber, der ikke har haft mulighed for at mødes med deres 

medlemmer. Jeg vil gerne opfordre de lidt ældre af klubbernes medlemmer, der 
måske over tid er kommet væk fra det frivillige arbejde, til at give en hånd med; vi 

har i den grad brug for jer og jeres kompetencer – også til at styrke fælleskabet.  

Vi skal bruge det, vi har lært under COVID-19-krisen, til at blive endnu mere 
attraktive for medlemmerne. Det kan for eksempel være gode ting, som mere 

simple processer omkring vores deltagere. Noget positivt, der er kommet af 

pandemien er, at krisen har været en stor hjælp til at implementere brugen af 
digital licens i DASU i sammenhæng med vores centrale tilmeldingssystem.  

DASU er som helhed, indtil videre, kommet nogenlunde igennem krisen. Vi har 

haft en nedgang i klubbernes medlemmer, men vi er ikke ramt så hårdt som 

nogle af de andre forbund i DIF. Man kan selvfølgelig være bekymret for om de 
penge som klubbernes medlemmer skal bruge for at dyrke deres sport, er til stede 

6



i samme omfang som før pandemien. Vi er ikke kommet sikkert ud på den anden 

side af krisen endnu, der er stadigt hårdt arbejde foran os for at komme tilbage 

med en endnu bedre sport.  

Frivillige 

I efteråret 2021 har løbskalenderen været tætpakket, og det lægger naturligvis en 

stor byrde på vores officials, de frivillige og deres familier. Når jeg ser tilbage på de 

sidste halvandet år, så bør vi være rigtig stolte over hvor mange gode 

arrangementer klubberne og de frivillige trods alt har været i stand til at 
gennemføre. Jeg håber, at alle vores frivillige og officials er klar til at hjælpe 

klubberne med at lave nogle fantastiske løb for deltagerne igen i 2022, på trods af 

at de i mange tilfælde havde urimelige arbejdsvilkår i både 2020- og 2021-
sæsonen. Både arbejdsindsatsen og idérigdommen til at finde en måde at køre på, 

til trods for restriktioner, fortjener stor anerkendelse. Der skal lyde et stort TAK 

for indsatsen til de frivillige herfra, og jeg håber, at I alle sætter lige så stor pris 
på den frivillige indsats, som jeg gør. Jeg vil gerne sige en særlig tak til de 

frivillige, der hjalp med at afvikle Extreme E på Grønland under noget primitive 

forhold og med stor tålmodighed. Tak for at repræsentere DASU så flot og 
professionelt i international sammenhæng. 

Vi er nødt til at være opmærksomme på, at der kan være en stor forskel i hvordan 

klubben, medlemmerne og de frivillige ser på den nuværende situation. Vi er alle i 

DASU dybt afhængige af vores frivillige, der gennem det sidste halvandet år har 
trukket et enormt læs, men også af dem der ikke har haft mulighed for at hjælpe, 

og som vi også har brug for i fremtiden. Deltagerne er blevet rigtig gode til at 

takke de frivillige for netop at være frivillige. Vi har alle en fælles opgave i at sørge 
for, at det giver en større status end i dag at være frivillig i klubberne og DASU. Et 

af de områder, vi i bestyrelsen og sportsudvalgene er nødt til at få væsentligt 

forbedret i løbet af meget kort tid, er det uddannelsesefterslæb vi har haft i en 
lang periode og som bestemt ikke er blevet bedre under pandemien. Vi ved, at 

uddannelse er vigtig for de frivillige, ligesom der naturligvis er et væsentligt 

sikkerhedsaspekt relateret til dette. Vi har nemlig brug for, at de frivillige synes, 
at de vil bruge deres tid på netop vores klubber og sport, og vi har brug for endnu 

flere frivillige til at løfte det store arbejde, vi står foran i klubberne, både med 

klubarbejdet og med at afvikle løb. 

I foråret 2021 syntes jeg, at vi var ved at falde i den fælde, vi ofte balancerer lige 
på kanten af, nemlig at vi opfinder vores egne, mere strikse (COVID-19) regler. 

Eller påtager os en rolle, vi ikke har, herunder misforstår, hvilket ansvar vi har, 

når vi giver lov til at afvikle løb. Vores opgave i DASUs bestyrelse, udvalg og 
sekretariat er at sikre, at vores klubber kan lave mest muligt godt motorløb for 

deres medlemmer. Vi skal med andre ord have lidt mere is i maven og stole på, at 

klubbernes dygtige løbsledere kan udføre opgaven. Vi skal selvfølgelig hjælpe og 
vejlede, men jeg synes, at langt de fleste løb i 2020 og 2021 afspejlede, at det er 

løbsledere og vores frivillige, der bedst forstår sportens betingelser, også under 

COVID-19. Jeg er imponeret over den uvurderlige indsats der er ydet i klubberne 
og til arrangementerne, på trods af de urimelige betingelser vi havde under 

nedlukningen.  

Det er super dygtige løbsledere, der sammen med deres team og klub har brugt 
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rigtig mange timer på at forberede sig. Forberede sig for at give vores 

klubmedlemmer en fantastisk oplevelse med de bedst mulige løb. Netop ved at 

planlægge og afvikle dem dygtigt og kompetent. Vi har et utal af frivillige, der 
hjælper til ved løb, i klubben, ja med alt muligt - dag efter dag, weekend efter 

weekend. Det er grundstenen i, hvordan vi driver motorsport i Danmark. Et 

rigtigt godt princip, der jo kun virker, hvis vi passer på vores frivillige og sørger 

for, at de også er der i fremtiden. 
Hvad jeg til gengæld ikke er imponeret over er, at der stadig er nogle af 

klubbernes medlemmer, der ikke er i stand til at holde en ordentlig tone på de 

sociale medier. Det giver sig udtryk i Facebook-opslag der aldrig burde være 
skrevet. Der er stadig nogle der ikke har forstået, at vi vil have en god og ordentlig 

tone mellem, og om hinanden og vores sport. Det er et fælles ansvar for alle i 

Unionen, og jeg kunne godt ønske mig, at klubberne tager deres ansvar mere 
alvorligt. Det er et spørgsmål om, at vi alle er klare i vores kommunikation 

omkring, hvordan vi gerne vil behandle hinanden. Der er kun én vej til at forbedre 

dette, og det er, at vi alle siger fra og påtaler dårlig opførsel i stedet for blot at se 
den anden vej. Tak til dem, der forsøger at bringe dårlige eller sågar uacceptable 

opslag tilbage på et ordentligt spor ved at være seriøse og ordentlige. 

Strategi 2022-25 

I efteråret 2021 har DIF godkendt vores strategispor for perioden 2022-2025. Vi 

fortsætter med vores samfundsspor, men som noget helt nyt har vi aftalt et 
klima/miljøspor. Vi skal sikre os, at vores sport kommer stærkere tilbage efter 

pandemien, og det betyder også, at vi er nødt til at forholde os til en anden 

udfordring; klimadebatten. Vi arbejder hårdt på at blive mere klima- og 
miljøvenlige i DASU. Vi er miljø-certificeret af DIF og vores ambition er at udskifte 

vores tostjernede FIA-miljøakkreditering til tre stjerner i 2021. Hvorfor er det så 

vigtigt for DASU? Jeg har skrevet om det før: Det samfund, vi er en del af, har 
hurtigt men sikkert flyttet sig i retning af, at det ikke er i orden at belaste vores 

klima med CO2. Vi må og skal følge med, måske endda gå foran på visse 

områder, når det gælder den grønne omstilling. Bestyrelsen ser ikke motorsport 
og miljø som modsætninger. Tværtimod: Som alle menneskelige aktiviteter 

interagerer motorsporten tæt med miljøet og kræver derfor fremadrettede og 

ansvarlige handlinger. Der er samtidigt ingen tvivl om, at motorsportens 

kombination af konkurrence, teknik og organisatorisk ekspertise giver os en unik 
position på dette område. I motorsport er vejen fra en idé til teknisk 

implementering meget kort, og i den henseende er sporten en ideel partner, når 

innovative og bæredygtige løsninger i automobilindustrien skal afprøves i 
virkeligheden.  

Der bliver i FIA arbejdet stenhårdt på at nedsætte motorsportens klimaaftryk. Vi 

har masser af muligheder for at vise, at vi er i stand til at omstille vores sport til 
en væsentlig mere klimavenlig udgave. Det kommer selvfølgelig til at tage noget 

tid, men slet ikke så lang tid som de fleste forestiller sig.  

Extreme E i Kangerlussuaq på Grønland i august var et arrangement, der passer 
perfekt som inspirationskilde for vores klimaansvarsspor. Et af de mere 

spændende arrangementer, DASU er blevet en del af, og hvor vi har stillet med 

frivillige til den sportslige afvikling. Spændende på grund af afstanden til 
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løbsområdet, men også på grund af konceptet. Serien besøger og sætter fokus på 

områder i verden, hvor miljøet er under voldsom forandring. På Grønland var det 

afsmeltningen af indlandsisen. Der er en god bred international opbakning i form 
af kørere og teams. Det er også første gang, jeg er stødt på udtrykket BYOB, 

”bring your own bowl”, oversat til at man skulle medbringe sit eget bestik og 

tallerken, som man så selv vasker af efter at have spist. En anden god oplevelse 

at stå i kø og spise sammen med internationale kørere. BYOB blev også taget med 
”hjem” til Classic Race i Aarhus; et godt eksempel på at vores frivillige er 

ambassadører for en mere miljørigtig tilgang til vores sport.  

Og vi er allerede godt i gang i Danmark også, PURE ETCR i København til CHGP 
og i karting, hvor der er blevet kørt de første løb med el-karts, både et 

professionelt koncept der er under udvikling, samt et alternativ, der allerede er 

tilgængeligt i fri handel. Det er spændende at se, hvor langt udviklingen er 
kommet, og det er tydeligt, at der bliver investeret mange penge i at udvikle nye 

teknologier. En større udbredelse af el-karts betyder også et helt andet lydbillede 

– altså hvor meget vi larmer. Et lavere lydniveau vil helt sikkert komme vores 
banedrivende klubber til gode, forhåbentligt med mere køretid til følge. Det ser 

umiddelbart ud til, at der også er en anden fordel ved el-karts, nemlig at man 

allerede nu kan købe plug & play-løsninger, hvor far og mor ikke længere behøver 

at have forstand på at renovere motor for at man kan være med. Betyder det så, 
at vi alle kommer til at køre el-drevne køretøjer i konkurrence i morgen? Nej, det 

gør det helt sikkert ikke, der forskes verden over i alternative grønne 

brændstoffer, som betyder et skifte væk fra fossile brændstoffer. Noget vi kan se, 
er på vej i større internationale serier og som FIA har en meget klar strategi 

omkring.  

Det andet spor vi har aftalt med DIF er omkring samfundsansvar. I forhold til 
samfundssporet kan vi helt sikkert noget som få andre sportsorganisationer kan, 

blandt andet bygge bro mellem folkeskolen og erhvervsskolerne. Vi ser vores 

sociale og samfundsmæssige indsats som en naturlig forlængelse af 
motorsportens DNA. En stor del af vores nuværende og fremtidige medlemmer 

kommer fra erhvervsfaglige og tekniske uddannelser, og vi har i vores nuværende 

projekter set, hvordan sporten kan bruges til at skabe interessante 

uddannelsesmæssige tilbud og fællesskaber, samt bruges som rekrutterings- og 
fastholdelseselement på de erhvervsfaglige uddannelsesinstitutioner. De unges 

deltagelse i konkrete motorsportsaktiviteter og -forløb på uddannelses-

institutionerne skal dels skabe et tilhørsforhold mellem de nye målgrupper og 
vores klubber. Vi ser således på områder som øget samarbejde med 

autorelaterede uddannelser på erhvervsskoler mht. rekruttering og fastholdelse; 

arbejde med en forankring af projekt ”Hestekræfter - motorsport på 
skoleskemaet”; give både skoler, klubber og samarbejdspartnere adgang til en 

opgavedatabase baseret på de opgaver, vi har udviklet med afsæt i sportens 

mekanik, teknologi og uddannelsesmuligheder; og at bidrage til forskellige 
netværk lokalt, regionalt og nationalt. Dette skal gerne sikre et øget samarbejde 

med relevante brancheorganisationer og erhvervsliv, med fokus på den positive 

historie, hvor sport, uddannelse og erhvervsliv kan være med til at skabe 

livsbaner for unge mennesker. 
Under samfundssporet finder man også det kæmpe arbejde, dragracingudvalget 
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igennem en længere periode har udført for at komme på banen i forhold til 

kommuner og politi, når det gælder ulovligt streetrace. Det er en langsom proces, 

hvor alle interessenter i sidste ende er nødt til at give sig lidt for, at der kan 
komme en fornuftig løsning på plads. Det bliver spændende at se, om vi kan flytte 

nogle bjerge til gavn for både de unge der gerne vil køre og samtidig gøre det både 

lovligt og sikkert. 

Den røde tråd i klima- og samfundsansvar-sporene er, at strategiarbejdet skal 
styrke motorsporten og motorklubbernes rolle og betydning lokalt. Vi har så 

meget at bidrage med, hvis vi vil, og hvis vi åbner os for mulighederne. Vi tror på, 

at det i sidste ende er den lokale forankring, der kan sikre vores sport for 
fremtiden.  

Ud over de to spor vi har aftalt med DIF, fortsætter vi med sporet klubudvikling. 

Klubberne er DASU, derfor er det også utrolig vigtigt, at vi alle støtter op omkring 
udviklingen af vores klubber. Kun hvis klubberne kan og vil, kommer der 

udvikling i dansk motorsport. Ture Hansen (generalsekretær), Jens Færgemann 

(klubudvikling) og jeg selv har genoptaget vores besøgsrunde, hvor vi tager rundt 
og mødes med bestyrelsen for vores klubber. Vi præsenterer tankerne omkring 

vores strategiarbejde. Klubben fortæller om deres dagligdag med både de gode og 

til tider lidt mere udfordrende ting. Vi får også en snak omkring ”processen” 

medlemmet i centrum og hvordan man kan bruge dette til at udvikle klubben til 
gavn for medlemmerne. Det er klart, at nogle af klubbernes medlemmer og faste 

frivillige er lidt langsomme med at komme tilbage igen. Sådan er det nok bare, 

ikke kun hos os men i mange foreninger i Danmark. Selv om det er hårdt arbejde 
er vi nødt til at investere tid i at genopbygge klubben. Vi har brug for stærke 

klubber til at løfte det store arbejde, det er at lave arrangementer for klubbernes 

medlemmer. Jeg tror også, at der er behov for, at vi prøver at skubbe gang i 
uddannelse, andre aktiviteter og arrangementer der er attraktive for at komme 

tilbage til et endnu bedre sted end, hvor vi var før COVID-19. Her har vi brug for, 

at alle de gode ideer kommer i spil rundt om i klubberne, der er behov for at 
investere i fremtiden. Det er stadig vores holdning at det kort og godt skal være 

nemmere at være medlem – uanset om man er aktiv eller frivillig. Det skal være 

lettere at være klub. Vi skal derfor alle støtte op omkring klubberne og gøre det så 

let som muligt at drive en klub for at frigøre hænder til at drive udviklingen på 
klubniveau. Baseret på vores besøg over de sidste fire år kan jeg konstatere, at 

det er fantastisk så mange gode ting der sker rundt omkring i klubberne, tak for 

det.  
Tak til de klubber der aktivt har arbejdet for at finde og opstille kandidater, og en 

særlig tak fra bestyrelsen til alle de kandidater der har valgt at stille op til poster i 

DASU. Det sætter vi stor pris på. I det tilfælde, at vi mangler kandidater, må vi i 
bestyrelsen, udvalg og klubber se på os selv og spørge, hvad vi gør forkert, for det 

er vores opgave at gøre DASU til et sted, hvor det er godt og interessant at være 

frivillig.  
 

Udvikling 

Fremadrettet ligger der, ligesom vi har oplevet i anden halvdel af 2021, en kæmpe 

opgave med at genstarte klubberne. Der er også en lang række områder, vi skal 
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hjælpe med centralt i DASU for at gøre det nemmere for klubberne og deres 

medlemmer. Vi vil forbedre den interne og eksterne kommunikation i DASU, så vi 

i endnu højere grad bliver stedet, man kommer til, hvis man vil vide noget om 
motorsport, dyrke motorsport eller være frivillig inden for motorsport. Derfor 

introducerede vi midt i pandemien hjemmesiden motorsportdanmark.dk ved 

siden af dasu.dk. På den måde bliver den udadvendte del af vores sport 

præsenteret mere professionelt og uden det bliver ”forstyrret” af det mere interne, 
som fortsætter på dasu.dk. Vores ambition er, at man finder alle de spændende 

historier, resultater og stillinger på motorsportdanmark.dk, men for at komme i 

mål her har vi brug for hjælp, så vi får de nødvendige opdateringer rettidigt. Stor 
tak til dem, der indsender resultater og mesterskabsstillinger – ambitionen er 

klar, men vi må have alle med for at lykkes. Også den interne del på dasu.dk har 

brug for en opstrammer. Vi vil have, at det skal være mere simpelt at finde, læse 
og forstå vores regler, derfor har bestyrelsen bedt vores sportsudvalg om at 

begynde arbejdet med at samle så meget som muligt i de sportsspecifikke 

reglementer og dermed flytte det tilbage fra de cirkulærer, hvor flere og flere regler 
er endt de sidste par år. 

Vi har gennem mere end halvandet år arbejdet med en strategi for 

kartingsporten, ligesom rally er gået i gang med arbejdet. Kort forklaret vil vi 

gerne have et meget stramt regelsæt omkring vores højst rangerende 
mesterskaber. De skal være gennemregulerede, som man vil forvente til et sådant 

mesterskab. Men når vi ser på motorsporten uden for disse mesterskaber, skal vi 

i DASU give klubberne de bedst mulige rammer til at udøve motorsport. Vi vil 
gerne give friere mulighed for at benytte og afprøve materiel samt at arbejde med 

nye ideer til afviklingsformer, når vi befinder os uden for vores højst rangerende 

mesterskaber. Specifikt vil vi give motorsporten tilbage til klubberne. Det lyder 
simpelt, men det er det selvfølgelig ikke, det er jo ikke en ansvarsfraskrivning, vi 

er i gang med, men en udviklingsaftale. Friere muligheder for klubberne til at 

udvikle sporten, men selvfølgelig også et ansvar for at der sker noget udvikling, 
ellers kommer vi til at stå i stampe og vores sport vil langsomt, men sikkert dø 

mellem vores hænder.  

Vi præsenterede bestyrelsens tanker på efterårets dialogmøde sidste år, og der 

var stor opbakning fra klubbernes side. Jeg er klar over, at det ikke er en nem 
opgave, for arbejdet kommer til at flytte vores sport væk fra et ”sikkert” sted hvor 

man altid kan dække sig ind med, at der er en regel der siger, at man ikke må 

eller kan, til et sted hvor en stor del af sporten bliver varetaget af logik og sund 
fornuft. Det kræver, at klubberne tager ansvar, men det er jeg sikker på, at de 

både kan og vil. Arbejdet med karting og rally har vist, at vi alle er nødt til at 

sluge nogle kameler og bevæge os ud i det utrygge, alt sammen i jagten på en 
bedre sport for klubbernes medlemmer. Det bliver selvfølgelig sådan, at alt hvad 

vi laver i DASU-regi skal følge vores sikkerhedsmæssige og miljømæssige regler, 

der nu engang gælder. Bestyrelsen fortsætter naturligvis strategiarbejdet sammen 
med sportsudvalgene og klubberne med en klar forventning om, at man i 2022-

reglementerne kan se en ændring i retning af den nye strategi. 
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Økonomi 

Tilbage i 2020 traf vi en række svære beslutninger for at sikre Unionens økonomi 

under pandemien, hvilket har resulteret i, at vi har opnået et pænt overskud i 

regnskabet for 2020 og at det ser positivt ud i prognosen for 2021. Derfor har vi 
også lagt en aggressiv investering ind i 2022-budgettet, så vi budgetterer med et 

nul-resultat. Bestyrelsen vil have så mange penge som muligt ud at arbejde for 

vores sport. Selvfølgelig først og fremmest for at styrke vores klubber og vores 

motorsport til gavn for klubbernes medlemmer. Vi har truffet et vigtigt valg; vi 
skal have flere til at dyrke motorsport – vi skal have flere medlemmer – vi skal 

have stærkere klubber. Det kræver investeringer, og jeg vil opfordre alle til at 

komme med forslag som ligger i tråd med vores strategispor og dermed er med til 
at understøtte og drive vores strategi. 

 

Struktur 
Vi har i bestyrelsen vurderet, at der i 2022 er behov for at vi tager en 

strukturdebat i DASU. Det er vores opfattelse, at DASU repræsenterer en stor 

værdi, vel og mærke en værdi, klubberne har opbygget over mange år. Værdien 
består i den viden, vi i fællesskab har omkring motorsport, værdien af vores 

frivillige, officials, løbsledere, dommere, vores medlemskaber af DIF og FIA. Men 

også den goodwill, vi har i samfundet og ved myndighederne i forhold til at afvikle 

vores løb med en høj standard. Spørgsmålet er så, om vi forvalter den værdi på 
den bedste måde? Er klubberne tilfredse med det, der kommer ud af den værdi? 

Er vi gode nok til i fællesskab at forøge værdien? Er det attraktivt nok at være en 

del af ledelsen af Danmarks største motorsportsorganisation? Er vi attraktive nok 
til at eksterne samarbejdspartnere vil arbejde sammen med os? Arbejder vi alle i 

samme retning? Er vi virkelig tilfredse med hvad der dagligt kommer ud af den 

store indsats der bliver lagt i DASU? Er klubbernes medlemmer og er klubberne? 
Vi tror på at vores struktur kan forbedres, så ledelsen og klubberne kan bruge 

mere tid på at arbejde med fremadrettet udvikling frem for konstant at slukke 

ildebrande og kæmpe interne kampe. Det bliver en stor opgave for os alle frem til 
næste års repræsentantskabsmøde. 

 

Afslutning 

Vi er i bestyrelsen taknemmelige for den store indsats, sekretariatet har ydet 

gennem 2021, vi har været igennem en større ændring i den måde vi har 
organiseret sekretariatet som følge af de reduktioner, vi var nødt til at gennemføre 

tilbage i 2020, og det lægger selvfølgelig ekstra pres på en i forvejen travl hverdag. 

Tak til jer for at gå positivt til opgaverne med en holdning om at løse dem bedst 
muligt. 

Tak til generalsekretær Ture Hansen for et tæt og fremragende samarbejde, hans 

politiske tæft, hans store indsigt i DASU, DIF, FIA, coronaregler og for at drive 
unionen sikkert og godt på vegne af os alle. 

En stor personlig tak til bestyrelsen for endnu et år i samarbejdets tegn, det er 

altid en fornøjelse at arbejde med kompetente mennesker med holdninger. 
Tak til Morten Alstrup for at være ualmindelig god til at fange essensen af hvilken 

retning bestyrelsen gerne vil have DASU i. Og omdanne det til et spændende 
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Autosport med baggrundshistorier, et skarpt fokus på vores frivillige og gode 

historier om vores helt almindelige medlemmer der dyrker deres sport.  

Jeg vil også gerne benytte denne beretning til at takke DASUs mange gode 
samarbejdspartnere. Først og fremmest vor hovedsponsor Dansk Metal. 

DIF og Team Danmark er utroligt vigtige for os. Og vi er heldigvis medlem af et 

stærkt fællesskab i Danmarks Idrætsforbund, et forbund der består af 62 

specialforbund og som netop har haft 125-års fødselsdag. Jeg synes, at 
fællesskabet giver os mulighed for at lære af de mange gode ideer der deles af de 

andre forbund. Og selv om vi ikke har fået alt som vi gerne ville have det under 

coronakrisen, så har krisen vist, at vi er stærkere i forhold til myndigheder i 
fællesskabet DIF. Også et stort tak til Team Danmark for deres støtte til vores 

eliteudøvere. 

Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at fremhæve det kæmpe arbejde FIA har 
gjort for motorsporten i Europa. Det er en længere historie, der starter helt tilbage 

i 2014 i Slovenien, hvor en mand ved navnet Vnuk, der mens han står på en stige 

bliver kørt ned af en traktor. Sagen ender i EU, hvor man laver et lovforslag, ”The 
Motor Insurance Directive”, der skal sikre, at der er en forsikring der kan dække 

sådanne tilfælde. Problemet med dette lovforslag var dog, at det de facto ville 

kunne stoppe al motorsport i Europa, fordi man formodentlig ikke ville kunne 

tegne de nødvendige forsikringer, samt at man skulle stoppe motorløbet ved hvert 
uheld for at opgøre skaden og så videre. FIA har lavet et kæmpe lobbyarbejde ved 

EU og er lykkedes med at få motorsporten undtaget fra lovforslaget. 

I ønskes alle et godt repræsentantskabsmøde 2021. Tak. 
 

Henrik Møller-Nielsen 

Formand for Dansk Automobil Sports Union 
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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 Classic-
serien, 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 
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BERETNING FRA RALLYUDVALGET 

 
Sæson 2021 er overstået, og det er tid til at tænke tilbage på året. 
Vores sæson startede som sæson 2020 slutte – i skyggen af Covid19. 
 
Det sportslige niveau har gennem hele sæsonen været utroligt høj set med danske 
briller, og der er ingen tvivl om, at både deltagere og de frivillige spiller en kæmpe 
rolle i denne succes.  
I takt med at det sportslige niveau hæves, så stiger forventninger og krav til 
afviklingen af arrangementerne naturligvis også. Rallyudvalget og klubberne 
forsøger på bedste vis at imødegå disse ønsker, og vi kan forsikre jer om, at der er 
fuldt fokus på, hvordan vi fremadrettet og i fællesskab kan løfte rallysporten til et 
endnu højere niveau i Danmark. 
 
Der er dog ét område, der kræver opmærksomhed allerede nu, og det er 
behandlingen af de frivillige, der dels arrangerer motorløb og dels står ude på 
hastighedsprøverne året rundt.  
 
Uden frivillige – ingen motorsport! Så enkelt kan det siges. 
 
Udvalget har igennem året lavet en større oprydning i cirkulæret, formularer, 
reglementer – vi er ikke helt færdig endnu. Dette arbejde er en del af 
grundstenene til motorsportsplatformen DASU.  
 
Vi skal i samarbejde finde en løsning for sporten – hvordan og hvornår starter 
man med rally? 
Dette gælder både for deltagere, men også for vores frivillige. Vores fødekæde af 
løbsledere/prøvechefer skal genoprettes.  
 
Vores organisation må og skal være fokusområde nummer 1 i 2022.  
 
Tak til RU. 
Tak til bestyrelsen. 
Tak til DASUs sekretariat. 
Tak til klubberne, de frivillige, deltagerne.  
 
Med venlig hilsen 
Kenneth Svendsen 
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BERETNING FRA BANESPORTSUDVALGET 
 
2021-sæsonen var også en sæson, som blev præget af corona. 
 

I rallycross fik vi en ny 0-1600 ccm klasse. Den har fået en god start. Der har 

være godt med deltagere. I crosskart vokser Extreme-klassen stadig, og det er 
blevet et flot felt. I folkerace er det junior-klassen, der har vokseværk, og det 

tegner til at folkerace vil have en fin tilgang i fremtiden. 

 
På asfaltsiden var begge byløb, CHGP og CRAA, placeret efter sommerferien 

grundet corona og i håb om, at der var åbnet så meget op, at der ville kunne 

komme tilskuere til begge løb. Til CHGP var ETCR på besøg og viste, hvad 

fremtiden kan byde på med elektriske racerbiler. Der er ingen tvivl om, at elbiler 
deler motorsportsverdenen, men det bliver i hvert fald en del af fremtiden. 

Under de vilkår der var til begge løb, må det siges at det blev to gode weekender 

set fra den sportslige vinkel. 
Deltagerantallet i visse klasser har over året være noget lavere end forventet.  

Formelsporten har til gengæld i denne sæson haft en kæmpe fremgang. I Formel 

4 og Formel 5 er der kommet rigtig mange flere deltagere, og der skal lyde en stor 
tak til promotoren. 

Også i den historiske formelklasse er der fremgang, og det er blevet et utrolig flot 

felt. 
 

Det har været endnu en sæson, hvor klubber og baner har måttet løse corona-

udfordringerne fra myndighederne, men igen i år skal der lyder en kæmpe tak for 

jeres indsats for at løbsweekenderne kunne gennemføres. TAK! 
 

Banesportsudvalget er ikke kommet i mål med vores uddannelser, men det skal 

vi, og vi skal meget gerne kunne komme frem til en model, der kan bruges 
fremover. 

 

Tak for endnu en god sæson. 
 

Banesportsudvalget 

 
Nicolaj Fuhrmann 
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BERETNING FRA KARTINGUDVALGET 

 
Det har været et mærkeligt år for kartingsporten i Danmark. 
 
Vi har været ramt af mange restriktioner på muligheden for at vores medlemmer 
har kunne træne og køre løb. 
Derfor har sæsonen været meget presset sammen med løb næsten hver weekend.  
Der har været en del løb, som er blevet aflyst. Men KU synes, at der alligevel er 
afviklet nogle flotte arrangementer. Det har givet et større pres på vores frivillige 
officials. Der har ved flere løb kunne konstateres, at der er mangel på 
kartingofficials, og det er noget som der skal arbejdes på i 2022.  
 
Vi har fået genstartet Dansk Super Kart sammen med Morten Villum og en god 
fast stab af officials, som har fået et nyt samlingspunkt, idet der nu er tilført en 
DSK-videobus. Denne videobus kan også lejes og bruges til andre løb hvis man 
ønsker at bruge den. Tak, Morten, for det store arbejde du har lagt i denne. 
Der har været rigtig mange, som har søgt til udlandet i 2021 for at dyrke 
kartingsporten. Dér har flere kørere opnået flotte resultater - tillykke med dem! 
  
Jeg vil også gerne takke Tommy Larsen, som desværre af private grunde måtte 
trække sig fra udvalget i sommer. Per Simonsen trådte til og har fungeret som 
medlem af KU. Vi har holdt en del møder med alle kartingklubberne og prøvet at 
komme overens om den ny struktur på kartingsporten; løbsstruktur, uddannelse 
og den såkaldte trekantsmodel (motorsportsplatformen), som vi sammen med 
dem og DASUs bestyrelse prøver at gøre til virkelighed. Vi er kommet et stykke ad 
vejen og har fået tilrettet reglement 6. Dette arbejde fortsætter løbende, men der 
er et stykke vej endnu, før vi er på plads. 
 
Vi har også fået en ny promotor, der har overtaget Rotax E-kart, som fik en 
fin debut til DM i Thy. Dette, kombineret med KU & DASUs tiltag med at prøve et 
elkart-koncept, der kan sættes på et ganske alm. chassis, viser fra DASUs side, at 
vi er på vej med en grønnere motorsport. Dette projekt evalueres i øjeblikket efter 
det første løb har været afholdt med succes på Københavns Gokart Bane, hvor 10 
elkarts, svarende til Cadett Mini, kørte løb i to dage. Der blev også testet en 
seniormodel. KU vil gerne takke bestyrelsen for hjælpen til denne test og det 
fortsatte arbejde. Vi vil også lige takke OTK for sponsorat af dæk til denne test.   
Vi har prøvet et nyt princip til løbsansøgninger for næste sæson, idet vi først har 
fastsat DSK-datoer, og så har ladet Rotax Danmark vælge de datoer de skulle 
bruge. Herefter er der fundet datoer til de tre afdelinger af den nye ungdomscup, 
vi ønsker at starte i 2022. Så kan klubberne bedre finde datoer, der passer dem. 
Vi ser frem til en forhåbentlig mere normal 2022-sæson. Jeg vil slutte af med at 
hylde alle vores vindere af vores mesterskaber samt alle vores officials, som har 
ydet en kæmpe indsats i 2021. 
 
Peter Thornemann 
Formand, KU  
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BERETNING FRA MRC-UDVALGET 

 
Udendørssæson 2021 er overstået. Og det har været fantastisk at se, hvordan 
hele sæsonen er forløbet.  
 
I 1:10 onroad EL endte nr. 1 og 2 med samme antal point, så det hele blev afgjort 
på antal 1. pladser. 1:8 Off Road klasserne har igen i år haft et stort antal 
tilmeldte. I mange andre klasser har der også været fremgang at spore, hvilket 
afspejles i at der indstillet flere klasser som DM-klasser til den kommende sæson. 
En enkelt mesterskabsklasse, GTE8, halter bagefter med meget få deltagere i år. 
En årsag er muligvis, at kørerne ikke har følt en stabilitet i reglementet fra år til 
år. Det retter vi op på og giver klassen en chance mere som mesterskabsklasse. 
Fortsætter den negative tendens, vil klassen blive reduceret til opvisningsklasse i 
2023.  
Til gengæld har vi set et godt og stabilt fremmøde i 1:10 IC, og derfor er klassen 
fra 2022 igen en mesterskabsklasse. Det samme gør sig gældende for Large Scale 
Off Road 2WD og 4WD. Begge klasser bliver mesterskabsklasser fra 2022. Navnet 
FUNCUP bliver fastholdt. 
 
Der er blevet afholdt dommer-/løbsleder-seminar, så vi har fået nogle flere 
officials og derved undgår at slide dem ned. Der er også en stigende interesse for 
at komme på uddannelsen. Så nu er vi i den heldige situation, at vi kan 
gennemføre uddannelsen med helt nye folk og kun ganske få gengangere. Derfor 
bliver der måske behov for et repetitionsseminar for uddannede officials. 
 
Det har vist sig at være en succes at nedsætte små ad hoc-udvalg til at udarbejde 
reglementerne i de enkelte klasser. Så det fortsætter vi med, da kørerne kender 
egne klasser til hudløshed.  
 
En særlig tak skal der også lyde til DASUs sekretariat, der som altid leverer et 
stort arbejde med at hjælpe udvalg, klubber og medlemmer. 
 
MRC-udvalget ser frem til den kommende sæson 2022, hvor der også kommer 
gang i de internationale mesterskaber igen. 
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BERETNING FRA DRAGRACINGUDVALGET 

 
Året 2021 har været et udfordrende år for vores sport, hvor alle arrangører blev 
nødt til at tænke kreativt for at lave arrangementer. Dragracingløb blev 
gennemført både i Danmark, men også i bl.a. Sverige, hvor mange af vores kørere 
deltager – dog under svære forhold, men vores medlemmer kom dog ud at køre. 
   
Streetracesporten fik også ekstremt fokus med regeringens nye tiltag mod 
vanvidsbilisme samt de mange ulovlige streetrace rundt om i landet.  
Der blev dog afviklet flere succesfulde streetrace-arrangementer i DASU-regi, hvor 
bl.a. TEC i Hvidovre blev en værdifuld samarbejdspartner for en af vores klubber. 
Der blev også gennemført en række lovlige streetrace uden for DASU. Det har 
affødt, at udvalget her sidst i oktober har inviteret til dialogmøde med alle 
arrangører i og udenfor DASU i håb om en fælles cup og samarbejde for at 
udvikle sporten. 
 
Udvalget har også været aktiv med at støtte nye arrangører af lovlige DASU-
streetrace – desværre kunne det alligevel ikke nås i år, men i 2022 vil der komme 
flere til. 
 
Her sidst på sæsonen blev det så offentliggjort, at Horsens Kommune har afsat et 
millionbeløb til en streetracebane, hvor vores klub i det jyske DCD bliver en 
central medspiller; det tegner til et meget spændende år næste år.  
 
Vintagesporten, som også er under vores vinger, har også gennemført det 
efterhånden årlige Rømø Motor Festival med enorm succes. Time Winder, som 
afvikles i Nordsjælland, fik også gennemført et lille arrangement, men blot det at 
det blev gennemført i denne svære corona-tid må ses som en succes, så jeg har 
store forventninger til 2022 mht. vintage streetrace. 
 
DASUs generalsekretær og udvalgets formand fik gennemført et interessant møde 
med politichefen for beredskabsindsatsen for hele Sjælland mht. til ulovlige 
streetrace og vanvidsbilisme. Fokus for os på mødet var det arbejde, vi I DASU 
udfører, og hvordan vi i fællesskab kan løfte det enorme pionerarbejde, der sker 
rundt om i klubberne. Vi skal i højere grad få politikernes interesse for vores 
sport og få dem til at se muligheden for aktivering af unge kombineret med 
muligheden for uddannelse. Kan vi på den måde få flere lovlige streetrace, så 
bliver det endnu mere spændende at se hvad vi kan lykkedes med i 2022. 
 
Vores tekniske kontrol-team bliver også opfrisket her sidst på året mht. nye tiltag 
fra USA og Sverige, hvis reglementer vi jo følger. Forhåbentlig bliver teamet også 
udvidet med en person mere. 
 
Med store forventninger for udviklingen af vores sport i 2022!  
Lene Jensen, formand for dragracingudvalget. 
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FORSLAG nr. 1 – opstilling af kandidater 

 

Forslag fra DASU’s bestyrelse til behandling på repræsentantskabsmødet 2021 
 

DASU’s vedtægter §10 b) Opstilling af kandidater 

administrativ rettelse 
 

Nugældende tekst Forslag til ændring 

 
b) 
Indstilling af kandidater sker elektronisk 
eller pr. brev til Unionens sekretariat, 
idet følgende fremgangsmåde følges: 
 

Senest 1. hverdag i oktober hvert år 
offentliggøres på DASU’s hjemmeside 
en oversigt over kandidater, der er 
på valg med tilkendegivelse af, om 
disse er villige til genvalg. 
 
Samtidig indkaldes, med frist den 30. 

oktober kl. 23:59, kandidater til 
formand, bestyrelse og sportsudvalg. 
Formand og bestyrelsen skal have 5 
klubber og sportsudvalg én klub som 
stillere. 
 
Kandidater, der ikke allerede har 

tilkendegivet villighed til genvalg skal 
med samme frist, pr. mail eller brev 
tilkendegive at de er villige til valg. 
Listen over kandidater, der opfylder 
de formelle betingelser med antal 
stillere og erklæring om villighed til 
valg, offentliggøres løbende på 

DASU’s hjemmeside. 
 
Bestyrelsen har, såfremt der ikke er 
kandidater nok den 1. november, pligt 
til at supplere kandidatlisterne senest 5. 
november.  

 

 
b) 
Indstilling af kandidater sker elektronisk 
eller pr. brev til Unionens sekretariat, 
idet følgende fremgangsmåde følges: 
 

Senest 1. hverdag i oktober hvert år 
offentliggøres på DASU’s hjemmeside 
en oversigt over kandidater, der er 
på valg med tilkendegivelse af, om 
disse er villige til genvalg. 
 
Samtidig indkaldes, med frist den 30. 

oktober kl. 23:59, kandidater til 
formand, bestyrelse og sportsudvalg. 
Formand og bestyrelsen skal have 5 
klubber og sportsudvalg én klub som 
stillere. 
 
Kandidater, der ikke allerede har 

tilkendegivet villighed til genvalg skal 
med samme frist, pr. mail eller brev 
tilkendegive at de er villige til valg. 
Nyindstillede kandidater skal med 
samme frist skriftligt tilkendegive at 
de er villige til valg. 
Listen over kandidater, der opfylder 

de formelle betingelser med antal 
stillere og erklæring om villighed til 
valg, offentliggøres løbende på 
DASU’s hjemmeside. 

 
Bestyrelsen har, såfremt der ikke er 
kandidater nok den 1. november, pligt 
til at supplere kandidatlisterne senest 5. 
november.  
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DASU vedtægter §11.3 BESTEMMELSER FOR SPORTSUDVALG 

 

 

Nuværende tekst Forslag til ændringer 
11.301 
I henhold til DASU’s vedtægter § 12 a stk. 2 
nedsætter bestyrelsen følgende 
sportsudvalg: Banesportsudvalg, 
Kartingudvalg, Rallyudvalg, Vejsportsudvalg 
og Dragracingudvalg.  
 

11.301 
I henhold til DASU’s vedtægter § 12 a stk. 2 
nedsætter bestyrelsen følgende 
sportsudvalg: Banesportsudvalg Asfalt, 
Banesportsudvalg Offroad, Kartingudvalg, 
Rallyudvalg, Vejsportsudvalg og 
Dragracingudvalg. 

Nuværende tekst Forslag til ændringer 
 11.304 

Ved valg nævnt under pkt. 11.302:  

• ▪  ved afstemning til 

banesportsudvalget følges følgende 
regler:  

• ▪  B-licenser opdeles efter off-road 

og asfalt,således:  
o -  alle B-licenser fra klubber, 

der i det forløbne år har 
arrangeret asfaltbane løb eller 
test på asfaltbane, stemmer 
om de tre poster i 
banesportsudvalget, der skal 
besættes med asfaltsportens 
repræsentanter.  

o -  alle B-licenser fra klubber, 
der i det forløbne år har 
arrangeret offroad-løb eller 
test på off-road baner 
stemmer om de tre poster i 
banesportsudvalget, der skal 
besættes med off-road 

sportens repræsentanter.  
o -  alle andre klubbers B-

licenser deles lige mellem 
asfalt og off-road. Ved ulige 
antal B-licenser i en klub 
forhøjes til nærmeste hele 
antal.  

o -  alle B-licensindehavere 
stemmer om formandsposten i 
banesportsudvalget.  

  
 
 

11.304 

Ved valg nævnt under pkt. 11.302:  

• ▪  ved afstemning til 

banesportsudvalget følges følgende 
regler:  

• ▪  Aktivlicenser opdeles efter off-

road og asfalt,således:  
o -  alle banesportslicenser fra 

klubber, der i det forløbne år 
har arrangeret asfaltbane løb 
eller test på asfaltbane, 
stemmer om posterne i 
banesportsudvalget asfalt, der 
skal besættes med 
asfaltsportens repræsentanter.  

o -  alle banesportslicenser fra 
klubber, der i det forløbne år 
har arrangeret offroad-løb eller 
test på off-road baner 
stemmer om posterne i 
banesportsudvalget offroad, 
der skal besættes med off-

road sportens repræsentanter.  
o -  alle andre klubbers  

banesportslicenser deles lige 
mellem asfalt og off-road. Ved 
ulige antal aktivlicenser i en 
klub forhøjes til nærmeste hele 
antal.  

o -  alle  
banesportslicensindehavere  
stemmer om formandsposten i 
banesportsudvalget.  
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FORSLAG nr. 3 – Straffe 
 

Forslag fra DASU’s bestyrelse til behandling på repræsentantskabsmødet 2021 

 
DASU’s reglement 1 – 14.0 Straffe 

 
Nugældende tekst Forslag til ændring 

 

14.002 

En løbsleder kan, såfremt det fremgår af 

sportsreglement, under og umiddelbart 

efter løb eller heat ikende følgende straffe 

afhængig af forseelsens karakter: 

 

▪ offentlig advarsel 

▪ udelukkelse fra samme løb eller heat 

 

 

 

14.004 

Amatør- og Ordensudvalget og 

disciplinærudvalget kan ikende følgende 

straffe, afhængig af forseelsens karakter: 

 

▪ bøde, 

▪ strafsekunder, 

▪ udelukkelse, 

▪ indskrænke gyldighedsområde og/eller          

inddragelse af licens 

▪ betinget suspension, 

▪ suspension, 

▪ diskvalifikation. 

 

Punkt 2, 3 og 4 gælder ikke for officials. 

 

14.005 

Ingen straf efter punkt 14.001, 14.003 

eller 14.004 kan ikendes uden 

forudgående undersøgelse. 

Inden de tre sidstnævnte straffe ikendes, 

skal den/de sigtede havde lejlighed til at 

afgive forklaring. 

 

 

14.002 

En løbsleder kan, såfremt det fremgår 

af sportsreglement, under og 

umiddelbart efter løb eller heat ikende 

følgende straffe afhængig af forseelsens 

karakter: 

 

▪ offentlig advarsel 

▪ udelukkelse fra samme løb eller heat 

▪ Tidsstraf 

 

14.004 

Amatør- og Ordensudvalget og 

disciplinærudvalget kan ikende følgende 

straffe, afhængig af forseelsens 

karakter: 

 

▪ bøde, 

▪ strafsekunder, 

▪ udelukkelse, 

▪ indskrænke gyldighedsområde 

og/eller inddragelse af licens 

▪ betinget suspension, 

▪ suspension, 

▪ diskvalifikation. 

 

Punkt 2, 3 og 4 gælder ikke for officials. 

 

Inden de tre sidstnævnte straffe 

ikendes, skal den/de sigtede havde 

lejlighed til at afgive forklaring. 

 

14.005 

Ingen straf efter punkt 14.001, 14.003 

eller 14.004 kan ikendes uden 

forudgående undersøgelse. 

Inden de tre sidstnævnte straffe 

ikendes, skal den/de sigtede havde 

lejlighed til at afgive forklaring. 
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Forslag til ændring af reglement 1  

 

2021 

12.205  
Gyldighedsperioden for licens til kører, anmelder 
eller mekaniker er kalenderåret.  

I særlige tilfælde kan der udstedes kørerlicenser 
med kortere gyldighed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

12.205  
Gyldighedsperioden for licens til kører, anmelder 
eller mekaniker er kalenderåret.  

I særlige tilfælde kan der udstedes kørerlicenser 
med kortere gyldighed. 

En dommer (eller løbsleder, hvis ingen dommer) 
kan til et arrangement suspendere en licens, 
såfremt det formodes at licensindehaveren ikke, 
fysisk eller mentalt, er i stand til at føre det 
tilmeldte køretøj på forsvarlig vis. Suspensionen 
er i så fald kun for det gældende arrangement. 
Suspensionen skal meddeles DASU i 
løbslederrapport.  

Licensindehaveren kan kræve at få afgørelsen 
efterprøvet af unionslægen eller en af ham 
udpeget uvildig læge.  

Lige så kan DASU’s bestyrelse på given 
foranledning, efter henvendelse fra en dommer, 
løbsleder eller klub, kræve en aktiv sportsudøver 
tilset af unionslægen, eller en af ham udpeget 
uvildig læge, med henblik på udstedelse af 
lægeattest. Kan en sådan ikke fremvises, skal 
sportsudøveren nægtes start. 
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Motorklubben Centrum  
   

Formand Hans Oluf Nielsen  Motor Klubben Centrum´s hjemmeside 
Hjortegårdsvej 1 5792 Årslev                              www.mkc-sport.dk 
Tlf. 65 90 23 79 / 23 61 03 79 
 

 
 
Vi vil gerne fremsætte disse ændringsforslag til Reglement 1,  
DASU repræsentantskabsmøde den 20. november 2021: 
 
 
13.203  
Nuværende: 
Kategori E og F for Rally ansøgningsfrist 15.oktober 
 
Ændring: 
Kategori E og F for Rally ansøgningsfrist 1. juli 
 
13.402  
Nuværende tekst: 
Sportsudvalget kan i særlige tilfælde fravige pkt. 13.401 og tildele efteranmeldte 
arrangementer en allerede anvendt løbsdato. 
 
Ændring 
anvendt løbsdato, dog ikke uden forudgående dialog med berørte klubber. 
 
Begrundelse: 
Vi ved, at udarbejdelsen af kalenderen er et kæmpe puslespil og 
kalenderspørgsmål altid har været et stort problem, specielt inden for rally-
sporten. 
  
Ad. 13.203 
Med en ansøgningsfrist for løb i kategori E og F for Rally sat til 1.juli, som det i 
øvrigt har været tidligere, indikeres at disse datoer er låst for øvrige rally 
arrangementer henvendt til samme målgruppe. 
 
Ad 13.402 
I respekt over for os, som ansøger åbne løb rettidigt, og måske har indgået 
sponsoraftaler, er det ikke fair, at der uden videre og uden yderligere høring kan 
tildeles løb målrettes samme målgruppe på en allerede anvendt løbsdato. 
 
Vi ønsker med vores ændringsforslag en fornuftig og fair planlægning af Rally 
sæsonen, for at sikre, at et forventet deltagerantal til et løb kan opretholdes ud 
fra et økonomisk, konkurrence- og sponsormæssigt synspunkt samt ikke mindst 
arbejdet forbundet med at arrangere løbet. 
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OPTAGELSE AF NYE KLUBBER 

 

 
 

OVERSIGT OVER OPHØRTE KLUBBER  
 
Søllerød Model Racing Club SMRC/116 

 

 
 
OVERSIGT OVER EKSKLUDEREDE KLUBBER 
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OVERSIGT OVER OPSTILLEDE KANDIDATER 2021 
 
 

Ad dagsordenens pkt. 7 Der skal vælges 1 kandidat for 3 år. 
 

 Intet valg i år 
 

Ad dagsordenens pkt. 8 Der skal vælges 2 kandidater for 3 år. 
  

 Karsten Lemche 
 Bjørn Wichmand 

 

Ad dagsordenens pkt. 9 Der skal vælges 1 kandidat for 2 år til hvert sportsudvalg. 
 

    Intet valg i år 

Ad dagsordenens pkt. 10 
 

 Vejsportsudvalget Der skal vælges 2 kandidater for 2 år. 
   

  Ulrik Hejl 
  Bernd Thrysøe 
  
 Rallyudvalget Der skal vælges 2 kandidater for 2 år. 
  

 Alan Brøndum 
 John Larsen 
 
Banesportsudvalget Asfalt: Der skal vælges 2 kandidat for 2 år.  

Offroad: Der skal vælges 2 kandidater for 2 år. 
  
 Asfalt: Thomas Bakke 
  Kai Frederiksen 
     

 Offroad: Michael Skaarup Nielsen 
   Jens-Kim Larsen 
 

 
Kartingudvalget Der skal vælges 2 kandidater for 2 år og 1 kandidat for 1 år. 

 
    Peter Laubjerg 
    Peter Hansen 

  Michael Dieringer 

  
Dragracing-udvalget Der skal vælges 2 kandidater for 2 år.  
 

 Finn Hornbech 
 Svend Larsen 
 

 Amatør- og Ordensudvalget Der skal vælges 1 kandidat og 1 suppleant for 3 år.  
  

 Bestyrelsen indstiller: Søren Lyager 
  Suppleant: Vakant 

  
 Sammensætning og valgperioder: Bestyrelse se DASU’s vedtægter § 9 b 
 Sportsudvalg se DASU’s vedtægter §12 b, 2. 
 Amatør- og ordensudvalg se DASU’s vedtægter §12 b,1 
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