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Indbydelse til 
 
 

Dialog- og inspirationsmøde 
vedr. DASU Classic 

 
Vejsportsudvalget afholder Dialog- og inspirationsmøde vedr. DASU Classic søndag den 6. februar 
2022 kl. 10.00 – 16.00 på Fjelsted Skovkro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. 
 
I vejsportsudvalget finder vi, at der er behov for en drøftelse af udviklingen af og fremtiden for DASU 
Classic-løb i Danmark. Vi indbyder derfor deltagere, løbsledere m.fl. til dette møde, hvor vi gerne 
skulle komme omkring de forskellige problemstillinger og muligheder for vores sport. 
 
Vi opfordrer til, at løbsledere inviterer nye deltagere med, som man vil oplære som official/løbsleder 
(følordning). 
 
Dagsorden for mødet: 

Kulturen i sporten. Hvordan behandler vi hinanden, officials, lodsejere m.fl.? På baggrund af et  
oplæg lægges der op til en drøftelse af dette. 
Sportens fremtid. Hvordan skaffer vi nye deltagere, nye løbsledere, m.m.? 
Uddannelse af officials. Kan dele af løbslederuddannelsen klares online? Kan klubberne/ 
løbslederne oplære nye officials? 
Gennemgang af de nyeste regelændringer. 
Drøftelse af løbsstruktur og deltagerklasser. 
Classic Day. Hvordan følger vi op på denne dag? 
Input fra deltagerne (Indsend gerne forslag inden mødet) 

 
Vilkår for deltagelse: 
Bestyrelsen i DASU har bevilget, at mødeudgiften dækkes. Deltagerne betaler selv for transport til 
Fjelsted. 
Der er et tilsvarende møde for Bilorienteringsløb lørdag den 5. februar. Hvis man deltager i begge 
møder og ønsker overnatning skal dette aftales og afregnes direkte med Fjelsted Skovkro.  
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Fornyelse af OF-licens: 
Deltagere med OF 425 vil få licensen fornyet til 2025. 
 
Tilmelding: 
Tilmelding foretages ved udfyldelse af skema på flg. link: https://podio.com/
webforms/15599437/1045435   
Sidste tilmelding er fredag den 21. januar 2022 kl. 13:00. Bedes overholdt af hensyn til  
reservation på Fjelsted Skovkro. 
 
Vi håber på mange deltagere og nogle gode drøftelser. 
 

Vejsportsudvalget 

 
 

Vejsportsudvalget 
ønsker alle 

en glædelig jul 
samt 

et godt nytår. 


