
 

 

BERETNING FRA MRC-UDVALGET 

 
Endnu en udendørssæson er overstået.  
 
På den hjemlige front har vi oplevet nogle fantastiske løb i 1:8 og 1:6 offroad samt 
i brændstofklasserne på asfalt.  
Desværre haltede 1:10 Elektrisk Touring Car efter med kun 2 afholdte løb. Det 
bliver forhåbentligt bedre næste år.  
1:8 GTE kunne desværre ikke trække deltagere nok i år, så den lukker som 
mesterskabsklasse indtil videre. 
 
Internationalt har året været fantastisk. 

• I 1:10 Electric Buggy 4WD blev Marcus Kærup europamester ved sit første 

EM. Samtidigt blev han junioreuropamester i 1:10 Electric Buggy 2WD. 

Fantastisk debut. 

• I 1:10 Electric Track Stock blev Kasper Bjerregaard junioreuropamester. 

• I 1:10 IC Track +40 blev Claus Ryeskov viceeuropamester. 

De var selvfølgelig ikke de eneste, der har deltaget i mesterskaber. Danmark har 
været repræsenteret i næsten alle klasser og har fået gode placeringer i alle. 
Et stort tillykke til alle! 
 
Vi skal dog til stadighed udvikle vores sport. Det kræver tilpasning af 
reglementerne, så det er attraktivt for kørerne at deltage. Det vil være fantastisk, 
hvis vi kan få en større og aldersmæssigt mere bred deltagerkreds i de kommende 
sæsoner. 
Det kan MRC-udvalget ikke gøre alene. Derfor har vi igen i år nedsat små ad hoc-
udvalg, der tager sig af de enkelte klasser. Det har vist sig at være en god måde at 
få løst opgaven på. Og så ved vi, at ønskerne i de enkelte klasser bliver tilgodeset 
på bedst mulig vis. 
 
På dommer/løbsledersiden er vi kommet langt. Der blev afholdt et seminar først 
på året med god deltagelse. Og det har heldigvis smittet af på årets løb. Derfor vil 
der også blive afholdt et i løbet af de første måneder i 2023, så vi kan øge 
robustheden på officialsiden. Allerede nu har vi fået mange tilkendegivelser om 
deltagelse fra nye som allerede uddannede officials om jeres hjælp til at tilpasse 
reglementerne ved at deltage i de ad hoc-udvalg, der nedsættes for hver klasse. 
Opgaverne står beskrevet under hvert udvalg. 
 
Til sidst vil vi gerne rette en stor tak DASUs sekretariat, der som altid står klar 
med hjælp til udvalg, klubber og medlemmer. 
 
MRC-udvalget ser frem til den kommende sæson 2023. 
 


