DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION
ADM CIR F1
08.04.2022
ADMINISTRATIVT CIRKULÆRE
Løbsafgifter
A.

Løbsafgifternes forsikringsindhold

1

Obligatorisk ansvars- og ulykkesforsikring.
De af DASU tegnede ansvars- og ulykkesforsikringer fremgår af
http://dasu.dk/om-dasu/forsikringer-i-dasu/.
Udenlandske deltagere, mekanikere og deres hjælpere er ikke dækket af DASU’s
forsikring, for så vidt angår skade på egen person.

2

Løb - træningsløb - klubdage - racerskoler.
For klubber, der arrangerer løb, træningsløb, klubdag eller racerskole på en bane
godkendt af DASU, eller på baner i Sverige (f. eks. Ring Knutstorp og Sturup
Raceway), er der via DASU tegnet en ansvarsforsikring. Forsikringsafgiften er
indeholdt i den fastsatte løbsafgift.

B.

Løbsafgifter
GENERELT
Fast afgift
Der betales en fast afgift pr. arrangement.
Ved løb, der indeholder flere løbstyper, betales der fast afgift for den dyreste,
uanset antallet af løbstyper, og i øvrig pr. deltagende vogn pr. klasse.
Afgift vogn/klasse
Der betales afgift for hver klasse en vogn deltager i.
Definitioner på løbstyper:
Løb kan udover de i Reglement 1, afsnit13.1 beskrevne løbstyper afvikles som:
• Træningsløb med fælles start, hvor der kan foregå egentlig
konkurrencekørsel (må ikke afvikles som løb tællende til mesterskab
udskrevet af DASU).
•

Træning med enkeltkørende køretøjer, hvor der ikke startes samlet, eller
køres nogen form for konkurrence.

Betaling
Alle afgifter opkræves ved faktura.
Betalingsfrist i henhold til administrativt cirkulære A2.
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1.

BANESPORT
Afgift pr. arrangement
Fast afgift
med betalende tilskuere/ offentlig adgang.
a.
b.
c.
d.

Asfaltbaneløb
Asfaltbaneløb på provisorisk bane (bybaner)
Offroadløb (RC, FR, CK & 4x4)
Carbusters

Vogn/Klasse

0,0,0,0,-

200,200,125,125,-

Afgift pr. arrangement
uden betalende tilskuere / uden offentlig adgang.
Mesterskabsløb kan ikke afvikles uden offentlig adgang.
e.
f.
g.

h.
i.
j.

Asfaltbaneløb/offroadløb/carbusters
0,110,Klubløb/ træningsløb
på offroadbaner med samlet start.
3.300,Lukket klubløb (klubmesterskab) på
offroadbane med samlet start
(lukket løb regl.1. pkt. 13.106)
1.650,Såfremt flere klubber afvikler klubmesterskab på samme dag og bane, ansøges og betales
afgift af hver enkelt klub.
4x4 offroad
1.650,Racerskole (fast afgift+afgift pr. deltagere)1.750,- afgift pr. deltager 275,Testdage
1.500,-

Afgift for danske mesterskabsløb/-afdelinger der afvikles på
udenlandske baner med udenlandsk arrangør
Pr. arrangement/klasse
2.500,Afgiften faktureres til klasse/promotoren inden sæsonstart.
Træningsafgift:
Den faste afgift pr. år/bane (max. 8 træningsdage) indbetales inden første
træningsdag. For træningsdage indbetales afgiften inden træningen.
Fast baneafgift eller pr. træningsdag.
j.
k.

2.

Asfaltbane
Jordbane

pr. år
7.000,3.500,-

1.500,550,-

DRAGRACING
Fast afgift
a.
b.

Dragracing / Streetrace
Test, træning og praktik kørsel

0,1.100,-

Vogn/Klasse
75,-
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3.

KARTING
Fast afgift
Kart/klasse/løbsdag
a. Åbne løb, uden offentlig adgang
0,b. Åbne løb, med offentlig adgang
0,c. Lukket løb (1 klub) uden offentlig adgang
550,Træningsafgift:
d. Permanent bane
e. Midlertidig bane pr. gang

4.

65,75,-

pr. år 3.300,550,-

RALLY
Løbstype
a. Rally
b. Rallyshow og rallyspecial
med eller uden offentlig adgang
c. Klubrally
d. Hill Climb
e. 4 x 4
f. Klubrally light
g. Testdage
h. Lukket klubrally/klubrally light
i. Klubrallykurser

Fast afgift
0,0,0,0,1750,0,1500,250,pr. år 500,-

Vogn/klasse
190,140,80,80,55,-

For arrangementer, der ikke afvikles på normale vilkår, vil der ske en individuel
fastsættelse af løbsafgiften.
5.

MRC
Løbstype
a. MRC-løb
Baneforsikring:
a. Permanent bane pr. år
b. Midlertidig bane
c. PR arrangement

Fast afgift

deltager pr. klasse
20,-

750,200,200,-

6.

Vejsport
Løbstype
Fast afgift Vogn/klasse
a. Mesterskabsløb*
0,30,* Mesterskabsløb tællende til DM i bilorientering, hold DM i bilorientering, SM og
JFM i bilorientering, samt løb i FDM DASU Classic-serien.

7.

DRIFTING
Afgift pr. arrangement
a.
b.

Driftingløb
Test

Fast afgift
0,550,-

Vogn/Klasse
110,0,-
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C.

Arrangementer udenfor normal sportslig kategori
ARRANGEMENTSTYPER
Type 1:
Type 2:
Type 3:

Arrangement hvor i der indgår opvisning.
Ikke licenshavere, er kun aktive som tilskuere.
Arrangement for hvervning af nye medlemmer.
Ikke licenshavere, er aktive som kørere.
Arrangement hvor i der indgår ”Prøv en tur med ….”
Ikke licenshavere, er aktive som passagerer/2.kørere.

Arrangementer, der ikke kan henføres til en af ovennævnte arrangements typer
ansøges og behandles individuelt.
GENERELT
Alle arrangementer der afholdes under dette regelsæt, skal ansøges ved DASU
senest 8 dage før arrangementsdatoen.
Ansøgningen skal tydeligt angive ønsket arrangementstype, arrangementets
indhold samt tid, sted, samt kopi af myndighedernes tilladelse til arrangementet.
Under afholdelse af type 1 og type 2 arrangementer må der ikke være
samlet start eller køres nogen form for konkurrence. Under type 2 og 3
arrangementer skal køreren/passageren have gyldig, indløst licens.
Afgifter:
Type 1

kr. 2.000,-

Type 2

kr. 300,- pr. deltager inkl. en-dagslicens

Type 3

kr. 200,- pr. deltager inkl. en-dagslicens

For type 2 og 3 Der skal ved arrangementet udfyldes
deltagerliste/endagslicensliste med angivelse af fulde navn,
adresse samt underskrift fra hver enkelt deltager (gæst).
For deltagere (gæster) under 18 år skal værge underskrive.
Listen indsendes senest 2 hverdage efter arrangementet til
DASU’s sekretariat hvorefter endelig afregning fremsendes.

Erstatter ADM CIR F1 af 26.05.2021

