
 

 

BERETNING FRA VEJSPORTSUDVALGET 

 
Efter aktiviteterne inden for vejsporten de seneste par år har været præget af 
nedgang på grund af covid, havde vi set frem til at 2022 blev et år med fremgang i 
vejsporten. Hvordan er det så gået? Med hensyn til licenser er der i år under 
vejsporten registreret 226 licenser mod 178 sidste år. Det er endda højere end 
2019, hvor der var 217 licenser. I forhold til personer, der har deltaget i 
vejsportsløb, så har der i de første 10 måneder af 2022 deltaget 324 personer – 
inkl. personer med licenser i en anden sportsgren, personer med endagslicens, 
samt udenlandske deltagere. I 2021 var tallet for hele året 330.  
Deltagertallet i mesterskabsløb (DM) har været flg.:  

- SONAX DASU Classic: 234 i 7 løb (I 2021: 234 i 6 løb) 
- DM i Bilorientering: 232 i 6 løb (I 2021: 271 i 7 løb) (Desværre blev et DM-

løb i 2022 aflyst) 
Deltagertallet i øvrige løb har ligget på nogenlunde samme niveau som i 2021.   
Vi har således ikke fået den ønskede fremgang i deltagertallet. Der har sikkert 
været flere årsager til det, bl.a. prisstigninger i brændstof mv. Generelt kan siges, 
at løbsserierne har været fremragende, og da der næsten ikke har været 
tilbagegang i deltagertallet, ser vejsportsudvalget lyst på 2023, og til at vi kan 
igangsætte aktiviteter til fremme af sporten. 
 
Vejsportsudvalget afviklede i februar to dialogmøder: Et for bilorientering og et for 
Classic. Her havde vi bl.a. en god drøftelse af kulturen i sporten. Derudover kom 
der flere gode ideer frem omkring rekruttering til sporten, brug af elektronik til 
beregning mv. Udvalget har på den baggrund arbejdet videre med forslagene, som 
vi forhåbentlig får klubbernes opbakning til at sætte i gang i 2023. 
 
DASU Classic: 
Vi har i år fået ny sponsor for DASU Classic. Vi er utrolig glad for samarbejdet 
med SONAX, og det er aftalt, at SONAX også vil være med igen i 2023. 
Mesterskabsløbene har været af meget høj standard, og deltagerne har udtrykt 
tilfredshed med turneringen. Der har i år i løbene været formidling af 
resultaterne, så deltagerne kunne følge med undervejs. Tak til Jan Søndergaard 
for udvikling af dette initiativ. 
Vi har i år haft hjælp af Viggo Johansen i forbindelse med pressedækning før og 
efter SONAX DASU Classic-løbene. Viggo har lavet en SONAX DASU Classic-
hjemmeside samt Facebookside, udsendt pressemeddelelse til lokale blade og 
aviser, taget billeder fra løbene til brug i disse medier. Dette initiativ har været en 
god hjælp for klubberne, og vi håber, at dette samarbejde kan fortsætte fremover. 
Også i år har vi i samarbejde med klubberne arrangeret Classic Day. Klubberne 
har så efterfølgende fulgt op med lokale løb. Det er nødvendigt, da det for mange 
nye deltagere er et stort spring til at køre til en anden del af landet for at deltage i 
SONAX DASU Classic. Det er vigtigt, at nye deltagere har mulighed for at køre løb 
ofte i nærheden af, hvor de bor. 
  



 

 
 
Bilorientering: 
Igen i år har mesterskabsløbene været af meget høj standard, hvilket fremgår af 
tilfredshed blandt deltagerne og i dommerrapporterne. Desværre måtte en klub se 
sig nødsaget til at aflyse et DM-løb, hvilket gjorde, at mandskaberne skulle have 4 
løb tællende ud af 5 løb.  
Instruktørgruppen er i gang med at forbedre og udvikle beregningsprogrammet. 
Vi håber på, at vi fremover kan få hurtigere resultater i løbene. 
Der blev sidste vinter arrangeret papirløb med fire løb. Der deltog i alt 80 i disse 
løb. De fire løbslæggere har sagt ja til at lave en turnering igen for den kommende 
vinter. 
10 danske mandskaber har deltaget i NEZ i bilorientering. Der er afviklet to løb i 
Danmark, Finland og Sverige. Det lykkedes igen i år for Harald og Jan 
Søndergaard at vinde NEZ-mesterskabet. Desuden blev Danmark vinder af 
holdmesterskabet. Vejsportsudvalget ønsker tillykke med de fine resultater. 
 
…… 
 
Tak til klubber, løbsledere, dommere, bestyrelse og sekretariatet for et godt 
samarbejde gennem året. 
 

Ole Skov 
 
 
 


