
                                                                                               
 

Vejsportsudvalget        
 

Fjeldsted, den 6. februar 2022 

Referat for Vejsportsudvalgsmøde 01/22 
Lørdag den 5. februar 2022 på Fjelsted Skovkro 
 
Til stede: Ole Skov, Bernd Thrysøe, Ulrik Hejl, Michael Andersen, Jørgen Skjøt  
Referat: Jørgen Skjøt 
   

Referat 

1. Godkendelse af referat 05/21 

Referatet er godkendt ved skriftlig votering mellem udvalgsmedlemmerne umiddelbart ef-
ter sidste møde. 

2. Meddelelser fra 

2.1. Bestyrelsen 
2.1.1. Bestyrelsen har udpeget Henrik Møller-Nielsen samt Bjørn Wichmand som 

kontaktpersoner til vejsportsudvalget. 
2.1.2. Bestyrelsen har godkendt vejsportsudvalgets oplæg til danmarksmesterska-

ber for 2022 med den tilføjelse, at der også udskrives et dansk mesterskab for 
holdturneringen i DASU Classic. Udvalget vil sammen med sekretariatet af-
stemme hvilken præmiering, der fremover skal finde sted i klubholdsturnerin-
gen. 

2.1.3. Bestyrelsen har bevilget 500 kr. pr. deltager til dialog- og informationsmø-
derne. Bestyrelsen har ved et møde i HAMO udtrykt glæde over det store antal 
mødedeltagere i dialog- og informationsmøderne den 5. og 6. februar 2022. 
Det samme er Vejsportsudvalget. 

2.1.4. Bestyrelsen har bevilget 25.000 kr. til aktiviteter i forbindelse med Classic 
Day, Messe, pressedækning m.v. 

2.2. Udvalgsformanden - samt ændringer til dagsordenen. Ole Skov orienterede om 
hvorledes forlængelse af officiallicenser vil blive foretaget. 

2.3. Øvrige udvalgsmedlemmer. Der var ikke noget til behandling under dette punkt. 

3. Regnskab og budget 

3.1. Regnskabsoversigt for 2021 og budget for 2022. Oversigten over Vejsportsudval-
gets regnskab og budget er rundsendt til udvalgets medlemmer inden mødet. Ud-
valget tager regnskabet og det tildelte budget til efterretning. 

4. Statistik 

Der er tidligere udsendt statistik og deltagere og mandskaber i løbene i 2021. I den 
forbindelse har udvalget noteret sig følgende: 
1. Statistik over mandskaber i løbene 
- Bortset fra 2020, som var et år plaget endnu mere af Corona, så er det gennemsnitli-
ge antal deltagere i løbene på nogenlunde samme niveau, som tidligere år. 
- Der er nedgang i antal af løb, specielt i øvrige O-løb. 
2. Statistik over deltagere i løbene. 
- I alt har 330 deltaget i vejsportsløb. I 2020 var det 295 og i 2019 var det 382. 
- I P-løb deltog 183 personer og i O-løb deltog 177 personer. I alt deltog 30 personer i 
begge typer i løbet af sæsonen. 
- Hvor mange løb har man så deltaget i? 
o Fra 15 løb og til 26 løb: 14 personer.  
o Fra 10 – 14 løb: 37 personer 
o Fra 5 – 9 løb: 89 personer 
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o Fra 2 – 4 løb: 89 personer 
o 1 løb: 101 personer 

Statistikken over mandskaber vedlægges som bilag til dette referat. 

5. Pålidelighedsløb/Regularity Rally 

5.1. Henvendelser fra klubber/medlemmer/andre. 
5.1.1. Henvendelse fra SMKG vedrørende Classic Day og lokale turneringer (er 

sendt videre til udvalget 29/11-2021, og besvaret af Ulrik 30/11-2021). 
5.1.2. Henvendelse vedr. kvalifikationsløb til 2022 FIA Trophy for Historic Regulari-

ty Rallies. Ulrik Hejl tager kontakt til arrangørerne af 3. og 1. afdeling for at hø-
re om de kunne være interesseret i at tage udfordringen op. 

5.1.3. Henvendelse fra IMK vedr. turistklasse i forbindelse med 1. afd. af DASU 
Classic. Klubbens repræsentanter får lejlighed til at præsentere deres tanker 
og ideer på dialog- og informationsmødet i morgen søndag den 6. februar 
2022. Ulrik Hejl har været i kontakt med 3 – 4 veteranbilklubber, og de har 
samstemmende givet udtryk for at der ikke bør forekomme betegnelser som 
løb, rally m.v., hvis vi skal gøre os forhåbninger om, at der skal komme delta-
gere fra denne målgruppe. 

5.1.4. De vil gerne køre efter kort, og skal blot have oplyst, at de alle skal være på 
samlingsstedet senest på et bestemt klokkeslæt, hvor der er fællesspisning og 
afslutning. 

5.1.5. Henvendelse fra Jan Kuipers vedr. download af kort. Jan får lejlighed til at 
præsentere sin viden om emnet på dialog- og informationsmødet i morgen 
søndag den 6. februar 2022. 

5.1.6. Henvendelse fra DHMC vedr. oprettelse af klasse beregnet til nye deltagere. 
får lejlighed til at præsentere deres tanker og ideer på dialog- og informations-
mødet i morgen søndag den 6. februar 2022. 

5.2. Økonomi omkring DASU Classic. 
5.2.1. Manglende sponsor. På trods af et ihærdigt og temmelig tidskrævende ar-

bejdet fra Ulrik Hejls side er det endnu ikke lykkedes at finde en hovedsponsor 
til DASU Classic turneringen i 2022. Det har selvsagt en vis betydning for de 
aktiviteter, som sædvanligvis sættes i værk forud eller i løbet af turneringen. 
Udvalget har derfor besluttet: 

▪ Ingen trykning af folderen. Den lægges på DASU´s hjemmeside, hvor alle 
interesserede medlemmer og klubber er velkomne til at hente og printe 
den i det omfang, de måtte ønske det. 

▪ Ingen streamers, da dette ikke vurderes at være nødvendig. 
▪ Ingen nye trackere mv., da der hverken er behov eller midler hertil. 

5.2.2. Ansøgning om tilskud til aktiviteter. Der henvises til det ovenfor under punkt 
2.1.4. anførte. 

5.2.3. Opkrævning af 1000 kr. pr. løb for leje af tidtagningsudstyret jf. Vejsportsud-
valgets tidligere beslutning. Ole Skov tager kontakt til DASU´s økonomiafdeling 
for at få afstemt de administrative procedurer for opkrævning af lejebeløbene. 
Udvalget forventer at beløbene kan anvendes til dækning af de løbende vedli-
geholdelsesomkostninger, der er forbundet med brugen af materiellet. Ekster-
ne fragtomkostninger til levering og aflevering af materiellet betales ligeledes af 
de arrangerende klubber. 

5.3. Classic-Day + Messe. Dette punkt tages op på dialog- og informationsmødet i 
morgen. 

5.4. Folder for DASU Classic. 
Der henvises til det ovenfor under punkt 5.2.1. anførte. 
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5.5. Brev til løbsledere. Ole Skov har forud for mødet fremsendt udkast til løbslederbre-
vet, der i år indledningsvis er forsynet med et resume, ligesom formuleringerne er 
ændret i forhold til sponsorsituationen mv. Udkastet blev gennemgået og småjuste-
ret, hvorefter det er klar til udsendelse til løbsledere m.v. 

5.6. Dialog- og informationsmødet. Der er kommet input fra deltagerne til mødet. Ud-
valget drøftede forslagene, samt placering af disse i programmet, ligesom der blev 
foretaget nogle justeringer i rækkefølgende af de mange punkter. 

5.7. Andet. Viggo Johansen har takket ja til at bistå de arrangerende klubber med ud-
sendelse af pressemeddelelser forud og efter løbene i et aftalt omfang. 

6. Bil-o-løb 

6.1. Henvendelser fra klubber/medlemmer. 
6.1.1. Henvendelse fra Ingvar Bonke vedr. placering af Informationsmødet. 
6.1.2. Henvendelse fra Harald Søndergaard vedr. datosammenfald mellem DM 1 i 

bilorientering og DM i Rally. Jørgen Skjøt har telefonisk drøftet den uheldige si-
tuation med Harald Søndergaard. 

6.1.3. Hans Jakobsen er godkendt som løbsleder for JFM 5. 
6.1.4. Ansøgning om forkortet respittid er modtaget fra JFM1 i AAS, samt SM1 i 

ASKH. Disse ansøgninger er imødekommet. 
6.1.5. Der er indkommet ønske om hjælp til temadag (bilorienteringsløb) på en ar-

bejdsplads. Bernd har haft drøftelse med initiativtageren, men virksomheden 
har alligevel ikke ønsket at gennemføre arrangementet. 

6.2. Papirløb. Der deltager 80 i vinterturneringen i papirløb. En del af overskuddet fra 
turneringen bruges til opdatering af beregningsprogrammet. Udvalget er meget til-
freds med tilslutningen til turneringen. 

6.3. Løbslederbrev 2022. Ole Skov har forud for mødet fremsendt udkast til løbsleder-
brevet, der i år indledningsvis er forsynet med et resume, (flg. slettes: ligesom for-
muleringerne er ændret i forhold til sponsorsituationen mv). Udkast blev gennem-
gået og småjusteret, hvorefter det er klar til udsendelse til løbsledere m.v. incl. liste 
over dommere i mesterskabsløb). 

6.3.1. Ansøgning om nedrykning. Efter mange års pause ønsker Jens Jørgen Lyn-
gaa at starte op i C-klassen. Et flertal i udvalget godkender, at Jens Jørgen 
Lyngaa kan køre i C-klassen. 

6.4. Evaluering af Dialog- og informationsmødet. Vejsportsudvalget var meget godt til-
fredse med forløbet for mødet tidligere på dagen, herunder at der gennem hele da-
gen havde været en fin dialog, hvor stort alle deltagere havde deltaget aktivt. Be-
slutningsreferat udsendes efterfølgende. 

7. Mødekalender  

Næste møde blev foreløbigt fastsat til afholdelse mandag den 2. maj 2022. Sted og 
tidspunkt fastlægges endelig på et senere tidspunkt. 

--------------- 


