
                                                                                               
 

Vejsportsudvalget        
 

Blokhus, den 31. maj 2022 

Referat af Vejsportsudvalgsmøde 02/22 
Tirsdag den 24. maj 2022 på Fjelsted Skovkro 
 
Til stede: Ole Skov, Ulrik Hejl, Michael Andersen og Jørgen Skjøt 
Afbud:  Bernd Thrysøe 
Referat: Jørgen Skjøt 
   

Referat 
 
Mødet afholdtes på Fjelsted Skovkro tirsdag den 24. maj 2022 kl. 17.00 – 21.45. 

1. Godkendelse af referat 01/22 

Referatet er godkendt ved skriftlig votering. 

2. Meddelelser fra 

2.1. Bestyrelsen 
På baggrund af beslutningen på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde vedr. 
udpegning af sportsudvalgsmedlemmer, har bestyrelsen ønsket at mødes med 
hver enkelt udvalg. I forbindelse med nærværende udvalgsmøde mødtes formand 
Henrik Møller-Nielsen og bestyrelsesmedlem Bjørn Wichmand med udvalget, hvor 
Henrik og Bjørn redegjorde for bestyrelsens tanker og planer. 

2.2. Udvalgsformanden - samt ændringer til dagsordenen. 
Ole Skov har opdateret oversigten over deltagere i de indtil videre afholdte 
arrangementer i udvalgets regi. Deltagerantallet inden for O-sporten udviser en 
mindre stigning sammenlignet med sidste år på samme tid, hvilket primært skyldes 
en tidsmæssig forskydning i afholdelse af de danske NEZ-afdelinger i 2022 i 
forhold til sidste sæson. Derimod udviser deltagerantallet inden for P-sporten et 
markant fald sammenlignet med 2021. Der har ved starten af indeværende sæson 
været en stort antal ændringer i makkerskaberne, ligesom det ikke kan udelukkes, 
at de stigende benzinpriser har betydet indskrænkninger i deltagerantallet. 
Udvalget frygter dog ikke, at vi ser ind i afvikling af denne sportsgren hverken på 
kort eller langt sigt. 
Vi har modtaget en henvendelse af Nord Falster Motor Sport, hvorfor dagsordenen 
er udvidet med punkt 5.1.5. 

2.3. Øvrige udvalgsmedlemmer. 
Der var ingen meddelelser fra de øvrige udvalgsmedlemmer. 

3. Fordelingen af opgaver 

3.1. Bernd Thrysøe har meddelt udvalget og DASU´s sekretariat, at han efter eget valg 
ønsker at udtræde af vejsportsudvalget. Udvalget vil gerne benytte lejligheden til at 
takke Bernd for den store indsats i udvalget og samtidig ønske Bernd held og lykke 
i tiden fremover. 
Med henvisning til under punkt 2.1 og 3.1 anførte havde vi indledningsvis en 
drøftelse af hvorvidt vi ønskede at bestyrelsen udpegede et nyt medlem, eller vi 
ønskede at fortsætte med 4 medlemmer af vejsportsudvalget frem til 
repræsentantskabsmødet i november 2022. I udvalget vurderer vi, at det ikke vil 
tjene noget formål at indsætte et nyt medlem for nuværende, og at vi derfor 
indstiller til bestyrelsen at vi fortsætter vort arbejde med 4 medlemmer. 
Bestyrelsens repræsentanter var enige i udvalgets indstilling og tog således vort 
forslag til efterretning. 
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3.2. På mødet blev Bernds opgaver herefter fordelt som følger: 
 
Infobreve DASU Classic: Bernd Thrysøe------>Jørgen Skjøt 

Reglement O-løb:  Bernd Thrysøe------>Michael Andersen 

Pointlistefører: 

- O-løb JFM: Bernd Thrysøe------>Michael Andersen 

- DASU Classic: Bernd Thrysøe------>Jørgen Skjøt 

Dommerkoordinator:  Bernd Thrysøe------>Ole Skov 

4. Kalender 

4.1. Det er snart tiden til at der skal udsendes vejledende kalender for 2023. Forud for 
mødet har Jørgen Skjøt fremsendt udkast til en vejledende kalender for 2023, 
bilagt udkast til et ansøgningsskema og fremsendelsesskrivelse til klubber og 
løbsledere. Efter en gennemgang af materialet er det med enkelte ændringer nu 
klar til udsendelse i begyndelsen af juni 2022. 

5. Pålidelighedsløb/Regularity Rally 

5.1. Henvendelser fra klubber/medlemmer/andre. 
5.1.1. Veteranløb IMK. Materiale om løbet er tilsendt fra Troels Nielsen. Udvalget 

har noteret sig bemærkningerne fra IMK. Udvalget hilser initiativet velkomment, 
og vil opfordre de klubber, som har de fornødne ressourcer til at gøre noget 
tilsvarende, og skal i den forbindelse pege på, at der er rigtig god inspiration at 
hente i materialet fra IMK. 

5.1.2. Henvendelse fra MKC vedr. nedrykning for Ebbe Madsen. Nedrykning 
bevilget. 

5.1.3. Sponsorkontrakt med SONAX. Siden sidste møde er det lykkes Ulrik Hejl at 
få SONAX til at være hovedsponsor for løbsserien i kampen om 
danmarksmesterskaberne i pålidelighedsløb. Serien har fået navnet SONAX 
DASU CLASSIC.  
Endvidere har Ulrik skaffet en række sponsorer til TV-udsendelsen om klassisk 
pålidelighedsløb, der er optaget i forbindelse med 1. afdeling af SONAX DASU 
CLASSIC, der blev afviklet den 23. april 2022 i Ikast. Sponsorerne er SONAX, 
Dansk Lastvogns Udlejning (DLU), Ryeclassic og DCC Energie (Shell A/S). 

5.1.4. I forlængelse af 1. afdeling har udvalget drøftet klasseinddelingen, idet vi var 
af den opfattelse, at enkelte deltagere formentlig var indplaceret i en forkert 
klasse sammenlignet med reglerne på området. Efter en gennemgang af 
resultatlisten fra 1. afdeling i Ikast og den foreløbige deltagerliste for 2. afdeling 
af turneringen var vi kommet frem til, at Leif Poulsen og Kent Poulsen, KOM i 
henhold til gældende regler ikke kan deltage i Touring-klassen. Dette skyldes, 
at Leif Poulsen sidste år var registreret som deltager i Ekspert-klassen, og 
Kent Poulsen er ny deltager i turneringen uden erfaring fra hverken Classic 
eller orienteringsløb, hvilket indplacerer ham i Touring-klassen. Kombinationen 
af ovenstående betyder at Leif og Kent skal deltage i Sportsklassen. 
Vi er blevet bekendt med at det pågældende team på flere fronter har forsøgt 
at finde frem til hvilken klasse, de burde deltage i, hvorfor det er udvalgets 
vurdering, at det pågældende team har tilmeldt sig i Touring-klassen i god tro. 
Udvalget har derfor meddelt teamet at de fra og med næste afdeling skal 
deltage i Sportsklassen. 
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Ud fra følgende forhold: at vi ikke kan ændre på den på løbsdagen 
offentliggjorte resultatliste, at ingen har grebet korrigerende ind, og at de vandt 
Touring-klassen med et så suverænt resultat, der samtidig gav en sejr i det 
uofficielle generalklassement, har et enigt udvalg af sportslige hensyn besluttet 
at Leif og Kent Poulsen får de 50 turneringspoint, som teamet opnåede i 1. 
afdeling, ført med over i Sportsklassen. I fortsættelse heraf har et flertal i 
udvalget besluttet, at deltagerne i Touring-klassen og Sportsklassen fastholder 
de point, som fremgår af den endelige resultatliste for 1. afdeling. To af 
udvalgets medlemmer har afgivet dissens. 

5.1.5. Henvendelse fra Benny Jørgensen, NFMS med forslag til ændringer af 
reglementet, så det fremover vil være tilladt at deltage i Regularity Rally i biler 
forsynet med prøveplader, på lige fod med dem som anvendes i rally o.lign. 
Forud for mødet har vi kontaktet DASUs sekretariat for at få belyst reglerne på 
området. Lovgrundlaget fremgår af Registreringsbekendtgørelsens § 81 og ud 
fra dette kan vi konkludere, at det ikke lige lader sig gøre fra den ene dag til en 
anden, da der er et stort arbejde, der skal til, hvis vi skal ind under samme 
ordning som gælder for rally og manøvreprøver. Men endnu vigtigere, så er 
udvalget og sekretariatet af den opfattelse, at godkendelse til rally og 
manøvreprøver alene opnås fordi selve konkurrencen i alle henseender 
foregår på afspærrede områder / veje, et forhold som aldrig kommer til at være 
tilfældet i et Regularity Rally, og derfor er en tilretning af reglement 4.3. ikke 
nok. Der skal langt mere til, opgaver der også ligger uden for 
vejsportsudvalgets område. Udvalget må derfor beklageligvis afvise forslaget. 

5.2. Classic Day. 
5.2.1. Udvalget må konkludere, at et deltagerantal på 52 til dette års Classic Day 

var skuffende, idet det kun udgjorde ca. 50% sammenlignet med det 
tilsvarende antal i april 2019. Det største antal deltagere startede fra Måløv, 
der havde besøg af 10 hold. Det er udvalgets opfattelse, at der skal flere 
klubber til at bakke op om arrangementet for at genskabe traditionen, som i 
væsentlig grad er blevet ødelagt af to års coronanedlukninger. Til gengæld kan 
vi glæde os over, at det er lykkedes at få afviklet en del af de lovede 
opfølgningsløb rundt omkring i landet. 

5.2.2. Opfølgning. Udvalget vil overveje om Classic Day skal gentages i det 
kommende år. Men forinden vil konceptet og formen blive genstand for en 
nærmere drøftelse med klubberne i forbindelse med næste dialogmøde, der 
forventes afholdt i slutningen af november i år. 

5.3. Dialog- og informationsmødet. 
5.3.1.  Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen blev udsendt til deltagerne 

umiddelbart efter mødet. Det er udvalgets konklusion på undersøgelsen, at 
deltagerne i dialogmødet overvejende er meget godt tilfredse med den 
løbsform som anvendes for tiden, hvorfor udvalget ikke finder anledning til at 
ændre det store, undtagen hvad der fremgår af de næste punkter. 

5.3.2. Klasseinddeling – Eliteklassen har i de 2 første afdelinger af SONAX DASU 
CLASSIC 2022 ikke opfyldt den interne målsætning om minimum 5 deltagere. 
Udvalget har derfor besluttet at følge udviklingen over de næste 3 afdelinger, 
hvorefter klasseinddelingen tages op til overvejelse på næste udvalgsmøde i 
slutningen af september. 

5.3.3 Ændringer af reglementet gældende for den kommende sæson. Det er 
udvalgets umiddelbare opfattelse, at der ikke er behov for de store ændringer 
til 2023. Det forventes derfor, at der hovedsagelig vil blive tale om nogle 
præciseringer og mindre tilretninger. 
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5.4. Andet. Udvalget vil gerne gøre deltagerne i Pålidelighedsløb / Regularity Rally 
opmærksom på, at det er muligt at søge om nedrykning til en lavere klasse. Så 
skulle du og/eller din makker gå med nogle overvejelser herom, vil vi opfordre jer til 
at sende en kort begrundet ansøgning til udvalgets formand Ole Skov. For god 
ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at bevilget nedrykning først kan få 
virkning fra den kommende sæson. 

6. Bil-o-løb 

6.1. Henvendelser fra klubber/medlemmer 
6.1.1. Henvendelse fra ASKH vedr. flytning af løb. Godkendt. 
6.1.2. Henvendelse fra SM vedr. oprykning til C-klassen for Hans Christian G. 

Jensen og Lars Espenhain. Oprykning godkendt. 
6.1.3. Henvendelse fra ASKH om respittid på 150 min i SM-løb. Godkendt. 
6.1.4. Henvendelse fra AAS om respittid på 150 min i JFM-løb. Godkendt. 
6.1.5. Henvendelse fra AAS om brug af et rubrikkort i JFM-løb. Godkendt. 
6.1.6. Der har været flere henvendelser om udskiftning af chauffør i henhold til 

reglementet. Taget til efterretning, jf. punkt 4.130.H. 
6.1.7. Udvalget har besluttet at mandskabet Jan Petersen/Ken Sørstrup overtager 

de point som Ken Sørstrup har opnået med sin tidligere makker, nu afdøde Ib 
Rasmussen. 

6.2. Dialog- og informationsmødet. 
6.2.1. Der er udsendt referat af mødet i umiddelbar forlængelse af dette tilbage i 

februar måned. I fortsættelse af de modtagne input på mødet har udvalget 
drøftet nedenstående punkter. 

6.2.2. Klasseinddelingen. Udvalget drøftede deltagernes indplacering i klasserne 
gennem udvidelse af mulighederne for helt eller delvis automatisk nedrykning 
fra klasse A til klasse B og nedrykning fra klasse B til klasse C, herunder om vi 
skulle genoverveje et tidligere forslag om indførelse af en såkaldt 
koefficientmodel. Det blev besluttet, at taget punktet op igen på næste møde. 

6.2.3. Elektronisk tidtagning. Der er mulighed for at anvende GPS systemet til at 
foretage elektronisk tidtagning af ankomst til en OTK i bilorienteringsløb og 
forinden ankomstregistreringen foretages skal kontrolkortet være udfyldt og 
indrapporteret. Tidtagningssystemet, der anvendes til de klassiske 
pålidelighedsløb kan også anvendes. 

6.2.4. DASU’s beregningsprogram. Arbejdet med at opdatere beregningssystemet 
er igangsat. 

6.2.5. Rekrutteringen af nye deltagere. Afholdelse af en Bil-O dag i det kommende 
år vil komme til at indgå i vejsportsudvalget strategi for 2023. For at skabe 
muligheden for at tiltrække nye deltagere til sporten er det et krav at klubberne 
i stort tal bakker op om afholdelse af en sådan dag. 

6.2.6. QR-koder i køreordrerne. Det er udvalgets vurdering, at det er en rigtig god 
ide at implementere anvendelsen af QR-koder i de mindste klasser. Det er 
noget, der er værd at arbejde videre med. 

6.3. Papirløb. 
Der deltog 80 i vinterturneringen i papirløb, hvilket vi i udvalget tillader os at anse 
som meget tilfredsstillende og udvalget er derfor indstillet på at forsøge os med at 
få lavet en tilsvarende turnering stablet på benene igen næste vinter. Ole Skov 
påtager sig opgaven med at finde løbslæggere til de 4 – 5 afdelinger, der afvikles 
efter samme koncept. DASUs formand Henrik Møller Nielsen har på bestyrelsens 
vegne takket for indbetalingen af overskuddet for denne vinters turnering, og 
opfordrede også udvalget til at gentage succesen. 
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6.4. Dommerrapporter. 
Der er indkommet dommerrapporter fra  

- JFM1 - AAS 
- DM1/JFM2 - KOM 
- NEZ1/DM2/SM1 - VAS 
- NEZ 2/DM3/SM2 – SM/MBO 
- SM 3 – ASKH 

Alle dommerrapporterne er taget til efterretning uden bemærkninger, og udvalget 
godkender alle ovennævnte løb som tællende de respektive mesterskaber. 

7. Regnskab og budget 

Regnskabsoversigt pr. 30. april 2022 var forud for mødet tilgængelig på Podio. Det 
fremgår heraf, at vi har afholdt omkostninger på DKK 15.420 mod et budget for 
samme periode på DKK 12.500. Overskridelsen skyldes afholdelse af 
informationsmøderne i februar måned, og at det samlede budget for afholdelse af 
møder er fordelt over alle måneder i året. Der er således ingen væsentlige 
bemærkninger til regnskabsoversigten, som blev taget til efterretning af udvalget. 

8. Mødekalender 

Næste møde er foreløbig fastsat til afholdelse tirsdag den 27. september 2022. Sted og 
tidspunkt fastlægges senere. 

9. Eventuelt 

Der var intet til drøftelse under eventuelt. 
 
 
 
Jørgen Skjøt 
Referent 
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