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Kl. 11.30 – 12.00 Registrering 
 

Kl. 12.15 – 13.15 Frokost 

 
Kl. 13.30 Mødestart 

 

Kl. 15.00 Kaffe og kage 

 
Kl. 17.30 Mødet slutter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DASUs repræsentantskabsmøde 2022 
 
 
 
Dagsorden ifølge vedtægternes paragraf 8c: 

 

 

1. Valg af dirigent og stemmeindsamlere. 

2. Formandens beretning, inkl. spørgsmål til skriftlige beretninger. 

3. Godkendelse af revideret årsrapport og orientering om status på 

indeværende regnskabsår. 

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Optagelse/eksklusion af klubber 

6. Godkendelse af budget, herunder kontingent 

7. Valg af formand (hvert 3. år) og eventuelt valg af præsident 

8. Valg af to medlemmer til bestyrelsen og to suppleanter, herunder 

præsentation af kandidater 

9. Valg af medlemmer til Amatør- og Ordensudvalget 

10. Valg af interne revisorer 

11. Eventuelt og temadrøftelse 



Klub Nr. Antal stemmer Klub Nr. Antal stemmer
ASKH 001 936 EMSA 050 39
HMS 002 532 KDAK/N 051 2
DRC 003 72 KDAK/K 053 5
MGCC 005 10 KDAK/F 054 89
DMKA 006 254 SMHFK 057 0
DRDK 009 97 MKC 066 48
HAMK 010 64 MG 069 20
KMS 012 56 RAS 71 167
GGK 013 202 VMS 72 8
KOA 014 34 DOFS 73 25
GMK 016 41 VKK 75 165
PSC 017 121 VOM 76 46
VAS 018 70 VMK 77 142
BMS 020 46 LUG 78 189
AGK 021 76 KOMO 80 45
MSS 022 228 TMS 81 129
SAS 023 102 FSAS 83 199
BGK 024 157 BMC 87 56
SM 025 27 KOM 89 68
SAK 026 203 FAMA 90 6
AAS 027 368 SMKG 92 29
MFA 028 29 HAMO 93 71
HMK 031 10 MSM 94 4
DCD 033 68 KKK 95 155
DDK 034 4 HMOK 96 5
DHMC 035 42 NFMS 97 62
SKK 039 155 HAK 98 56
NMKA 040 111 MNJ 99 474
MBO 041 16 BOAS 303 13
FOM 042 2 IMK 305 124
HAS 044 9 LOMS 306 54
ROMK 045 29 MMS 307 16
DARC 046 24 SOMS 311 21
MKK 047 190 SMOK 320 64
RGKK 048 71 GAS 321 14

                      Stemmetalsliste den 30. september 2022                                     



 

 

FORMANDENS BERETNING TIL REPRÆSENTANTSKABET 

 

Indledning 

De sidste par år har min beretning både set på det år vi er på vej ud af, men også 
givet en retning for fremtiden. I år vil beretningen fokusere på året der er gået, og 

fremtidsdelen vil blive behandlet under punktet om næste års budget. 

 

Tilbage i december 2021 var der præsidentvalg i FIA, da Jean Todt havde siddet 
de maksimale tre perioder som præsident i FIA. Efter min mening har Jean Todt 

haft godt styr på FIA. Han styrede organisationen med hård hånd, og det synes 

jeg, der er kommet både fornyelse og resultater ud af. Men der er helt sikkert 
også dele af organisationen og medlemsklubberne, der har syntes, at FIA var for 

topstyret. Jean Todt brugte meget tid på at besøge medlemsklubberne, FIA-løb 

verden over og ikke mindst sin rolle som leder af FNs Road Safety-program. 
Under tiden som præsident kom også nye samarbejder til, for eksempel med 

Formula E, der nu er et FIA-mesterskab,og med SRO i forbindelse med FIA 

Motorsports Games samt ACO i forbindelse med Le Mans.  
FIA startede med at tage klimaproblematikken alvorligt langt tidligere end mange 

andre og har en plan for, hvordan langt de fleste FIA-mesterskaber skal gøres 

grønnere over en relativ kort tidshorisont. Som bekendt vandt Mohammed ben 

Sulayem (Forenede Arabiske Emirater) præsidentposten med over 60% af 
stemmerne. Mohammed ben Sulayem har en plan om at fordoble antallet af 

mennesker der dyrker motorsport ved primært at udvikle sporten i Asien og 

Afrika, øge omsætningen signifikant, sikre fuld gennemsigtighed og ikke mindst 
lægge mere vægt på mobility-delen af FIA. I Danmark er det FDM, der er mobility-

medlem af FIA. Og der er ingen tvivl om at specielt mobility-klubberne har været 

utilfredse med deres udbytte af medlemskabet af FIA gennem de sidste mange år. 
Spørgsmålet er nok om mobility og sport egentlig passer sammen i FIA? Mobility 

bidrager med rigtig mange medlemmer, og sport bidrager med omsætningen, men 

selvfølgelig også de fleste omkostninger. I alle tilfælde ligger der en stor opgave 
foran for den nye præsident med at indløse valgløfterne.  

Det er vigtigt for motorsportens fremtid, at FIA fortsat er en troværdig politisk 

spiller, der også arbejder aktivt med at understøtte motorsporten i Europa, hvor 

størstedelen af motorsportens nuværende grønne omstilling sker, og hvor der ikke 
mindst er en lang række højt rangerende mesterskaber, som tiltrækker kørere og 

sponsorer fra hele verden. 

Bestyrelsen håber, at FIA i fremtiden vil åbne op for en struktur, hvor vi i høj 
grad kan samarbejde med de lande, der giver mening for os. Vi har i mange år 

samarbejdet med de nordiske lande omkring løb, og det er jeg sikker på at vi også 

finder ud af i fremtiden, men Tyskland, Holland og Belgien kan også være lande 
hvor vi kan få udbytte af et tættere samarbejde.  

 

Næsten inden sæsonen var gået i gang, invaderede Rusland Ukraine og startede 
en global økonomisk nedtur på et tidspunkt, hvor vi alle havde et håb om, at 



 

coronakrisen var overstået. Ingen havde vel forventet, at der igen skulle blive krig 

i Europa. Vi arbejdede meget tæt sammen med både DIF og FIA i forbindelse med 

Ruslands invasion for at sikre, at vores holdning også kunne implementeres, det 
resulterede i følgende udmelding: 

 

”DASU fordømmer på det kraftigste den russiske invasion af Ukraine 

Dansk Automobil Sports Union støtter anbefalingerne fra Danmark 
Idrætsforbund om stop for al idrætsligt samkvem med russerne. DASU vil 

derfor ikke deltage i aktiviteter i Rusland og Hviderusland, og det vil ikke 

være tilladt for racerkørere med DASU-licens at deltage i træning og 
konkurrence i hhv. Hviderusland og Rusland. Derudover vil det heller ikke 

være muligt for russiske racerkørere at deltage i danske arrangementer, så 

længe der er krig i Ukraine. 
  

Anerkendelsen af kørerlicenser udstedt af det russiske automobilsports 

forbund (RAF) og det hviderussiske automobilsports forbund (BAF) er 
suspenderet pr. 2. marts og det betyder: 

- Ingen hold fra Rusland/Hviderusland kan deltage i 
motorsportsarrangementer i Danmark. 

- Ingen licenskørere fra Rusland/Hviderusland kan deltage i 
motorsportsarrangementer i Danmark. 

- Ingen russiske eller hviderussiske symboler, flag o.lign. må fremvises 
ved motorsportsarrangementer i Danmark.” 

 
Desværre er krigen stadig i gang, og den økonomiske nedtur har efter min 

vurdering allerede haft en betydelig indflydelse på 2022. Der har været lidt færre 

deltagere denne sommer, end vi var vant til før corona. Der er ingen tvivl om, at 
krigen og den medfølgende inflation påvirker danskernes økonomi – og dermed 

også økonomien for klubbernes medlemmer. Det er vigtigt for DASU, at vi får 

investeret i vores fremtid, i bedre mesterskaber, i frivillige og i medlemmerne. Vi 

skal fortsætte med at lave de gode løb for dem, der deltager. Så skal vi nok 
komme tilbage stærkere end før corona og invasionen. 

 

Klubberne 

I efteråret 2020 valgte bestyrelsen at tilbyde 25% rabat på licensafgiften på 
kørerlicenser i januar 2021. Tiltaget skulle være incitament til at melde sig ind i 

sin klub tidligt og dermed støtte klubberne. En ordning, vi forlængede for 2022, 

og som vi kan se har virket i forhold til at mange vælger at blive medlem allerede i 
januar.  

 

Den 7. maj afholdt Danmarks Idrætsforbund årsmøde, og det var en stor 
fornøjelse at Bjørn Wichmand og jeg, på vegne af klubberne, kunne modtage 

prisen som Årets Specialforbund. ”Dansk Automobil Sports Union vinder Årets 

Specialforbund 2022, da forbundet har arbejdet målrettet med klima- og 

miljøområdet, har ydet en kæmpe samfundsmæssig indsats og har indført og 
udviklet e-sport som en vigtig disciplin i forbundet.”. Det synes jeg at vi alle i 



 

DASU skal være særligt stolte af, ikke mindst da det er specialforbundene der 

vælger vinderen. Og netop vores indsats omkring klima, miljø og samfundet er en 

vigtig del af, hvordan vi gerne vil have at DASU bliver opfattet i samfundet 
omkring os. Vi er i gang med en omstilling på linje med resten af samfundet. Vi 

har brug for venner, der vil os det godt, og vi har brug for en solid forankring i 

lokalsamfundet. Det er vores alles job at sikre, at motorsport også kan dyrkes i 

fremtiden.  
 

På en rigtig flot sommerdag den 16. juli havde jeg fornøjelsen af at være med til at 

åbne den nye folkeracebane på Bornholm.  
Stort tillykke til Bornholms Motor Sport og alle deres frivillige, der har brugt seks 

år på at få netop denne bane på plads. Det er selvfølgelig ganske urimeligt, at 

frivillige skal bruge så meget energi og tid på at få godkendt sådan et projekt. 
Derfor er det jo også imponerende, at en relativ lille klub kan gennemføre det. Det 

var en super dag med rigtig mange besøgende og god opvisning i, hvad folkerace 

er. At det så var muligt at afvikle en afdeling af DM i folkerace i september, var 
svært at forestille sig på åbningsdagen, der var stadig rigtig meget der skulle 

laves, inklusive et underlag af beton i to af banens sving. Tak til BMS, 

Banesportsudvalget og alle de klubber der bakkede op og gjorde det muligt at 

gennemføre DM. Jeg bliver stadig glad og stolt ved tanken om, hvad vores 
fællesskab kan få til at ske, når vi arbejder sammen. 

 

Desværre oplevede vi i år også en situation, hvor et FIA-løb i Danmark for alvor 
udfordrede DASUs værdier; tillid, samarbejde og saglighed. Faktisk alle tre 

værdier på samme tid. Det er uacceptabelt, når en klub og løbsleder/løbsledelse 

sætter sig uden for fællesskabet og sætter DASUs, og dermed alle klubbers, gode 
navn og rygte på spil. Jeg har brugt noget tid det sidste år på at tale om den 

værdi, klubberne i fællesskab har skabt. Situationer som denne kan hurtigt 

ødelægge mange års værdiskabelse, og det er samtidigt en situation, der 
potentielt kan påvirke vores evne til at få tilladelse til at afholde FIA-løb i 

fremtiden. Vi skal og må være bedre end det. Tak til sportsudvalget for at 

håndtere den svære situation og få den bragt under kontrol ved i sidste ende at 

inddrage løbstilladelsen og efterfølgende tage den nødvendige konsekvens. 
Bestyrelsen har på denne baggrund besluttet, at forberedelsen af internationale 

løb i fremtiden foregår i tæt samarbejde mellem klub, sportsudvalg og 

bestyrelsen. 
 

Frivillige 

Som andre specialforbund oplever vi i DASU og vores medlemsklubber et pres for 

at fastholde vores nuværende frivillige og skaffe nye. Coronaen har ændret vores 
hverdag og af mange grunde har det medført, at det er blevet væsentligt sværere 

at finde frivillige til at hjælpe, ikke kun i motorsporten, men generelt i samfundet. 

DIFs Udviklingsudvalg har i 2022 fokus på de udfordringer og barrierer, der kan 
være for at (for)blive frivilligt bestyrelsesmedlem/leder lokalt i foreningerne, og 

hvad DIF-idrætten kan gøre for at minimere disse. Et arbejde, som vi deltager 

aktivt i. I DASU er vi tæt på at have nået grænsen for, hvad vi kan forlange af de 



 

frivillige, der er tilbage og som gør et kæmpe arbejde for at holde vores elskede 

sport i gang. Bestyrelsen har i efteråret nedsat en arbejdsgruppe der skal komme 

med retningslinjer og anbefalinger til, hvordan vi i klubberne og DASU arbejder 
med frivillige. Det er vi i motorsporten i fællesskab nødt til at gøre noget ved. 

Hvordan anerkender vi vores frivillige? Hvad sætter man som frivillig pris på? 

Hvordan kommer vi til en fælles forståelse i klubberne omkring en best practice? 

Og hvordan leverer vi i fællesskab på det? Der er masser af inspiration at finde 
rundt omkring i andre organisationer der også er afhængige af frivilligt arbejde.   

 

Tak til de klubber, der er i gang og har arbejdet med ”processen” omkring 
medlemmet i centrum og hvordan man kan bruge dette til at udvikle klubben til 

gavn for medlemmerne og ikke mindst de frivillige. Jeg vil i samme åndedrag bede 

de resterende klubber om at overveje, om det kunne give værdi for dem at deltage 
i denne del af of vores klubudviklingsprogram.  

 

 

Struktur 

På sidste repræsentantskabsmøde varslede bestyrelsen, at vi i 2022 ville tage en 
strukturdebat, og derfor brugte vi størstedelen af både december og januar til at 

give DASUs struktur og organisering et servicetjek. Udgangspunktet var, om vi er 

i stand til at forøge værdien af det klubberne har skabt gennem de mange år 
organisationen har eksisteret. Ikke den økonomiske værdi, men værdien af 

fællesskabet, vores regler, vores uddannede officials, mesterskaber og den 

annerkendelse, vi har i samfundet. Listen er lang, og vi glemmer ofte, at den store 
indsats alle vores frivillige yder resulterer i en værdi, som vi ofte tager for givet. 

Bestyrelsens bekymring er, at vi langsomt udhuler DASUs værdi, enten fordi vi 

ikke længere tilfører nok kvalitet, vi bruger tiden på ævl og kævl eller fordi 
samfundet er ved at overhale os. Forslag om permanent 110 km/t på motorvejene 

eller bilfrie søndage, om det så er en krigsrelateret energikrise eller den 

overordnede klimapolitik i Danmark der driver forslagene, betyder sådan set ikke 
det store for os der dyrker motorsport i Danmark. Det interessante i den 

sammenhæng er, hvordan vi i DASU organiserer os således, at vi kan følge med, 

faktisk helst være foran, tiden. Vi skal kunne agere hurtigt, men også være i 

stand til at træffe svære beslutninger for at sikre og udvikle vores sport. Det, der 
jo i sidste ende er bestyrelsens opgave.  

 

Bestyrelsen har diskuteret mange mulige modeller, ligesom vi har set på hvordan 
andre har organiseret sig. Over tid har nogle af vores sportsudvalg fungeret godt, 

andre tvivlsomt. Hvorfor er det så svært at finde frivillige til udvalgsposter? Vores 

observation er, at det ikke skyldes de enkelte udvalgsmedlemmer, men at den 
ideelle sammensætning af kompetencer i sportsudvalgene er umådelig svær at 

ramme på den måde vores vedtægter var i DASU. Og når et sportsudvalg først er 

kommet i problemer, er det næsten umuligt at finde frivillige, der har lyst til at 
komme med på holdet. På et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 9. maj 

vedtog klubberne et forslag om at give bestyrelsen mandat til at udpege både 

formand og medlemmer til sportsudvalgene. Det er en stor tillidserklæring til 



 

bestyrelsen at strukturforslaget blev vedtaget, og vi vil selvfølgelig gøre vores 

allerbedste for at leve op til den tillid, der er blevet vist os. Jeg vil gerne sige tak til 

alle klubberne for at tage dette forslag alvorligt, både de som stemte for og dem 
der stemte imod. Der blev i forbindelse med det ekstraordinære repræsentantskab 

rejst en række bekymringer om svagheder med den nye struktur. Disse 

bekymringer har vi naturligvis noteret os og arbejder aktivt på at sikre, at vi 

manøvrerer os uden om disse. 
 

Bestyrelsen har arbejdet hårdt på at komme i mål med primært formændene til 

sportsudvalgene frem til dette repræsentantskabsmøde. Men vi har først og 
fremmest haft respekt for at sikre at de nuværende sportsudvalg får mulighed for 

at virke frem til udgangen af 2022. Og give dem mulighed for at udføre det vigtige 

arbejde, de har med at udforme næste års reglementer. I august afholdt 
bestyrelsen møder med de eksisterende sportsudvalg, både for at afstemme 

forventningerne til hvordan vi samarbejder i resten af 2022, men også for at høste 

gode råd til, hvordan vi kan gribe tingene an og hvad vi skal være opmærksomme 
på fremadrettet. Jeg vil gerne sige tak til medlemmerne af de nuværende 

sportsudvalg for beslutsomt og loyalt at støtte op omkring den nye struktur for 

motorsporten i Danmark. 

 
Jeg glæder mig til at præsentere udvalgsformændene og deres første tanker 

omkring udvalgsarbejdet på repræsentantskabsmødet i dag. 

 

Økonomi 

Vores prognose for 2022 peger på, at vi endnu engang formår at lave et stort 

overskud på vores drift. Og selv om det er rart at have opbygget en solid 

egenkapital, så var planen jo at investere mere i vores sport end vi har formået i 
løbet af året. Vi har dog støttet en række investeringer i baneanlæg, materiel og 

støjberegninger. 

 

Afslutning 

Bestyrelsen vil gerne rose vores medarbejdere i sekretariatet for den indsats I alle 

har ydet i 2022. Der er sket en lang række ændringer i 2021, og der er kommet 

nye til, og dermed er der mange opgaver, der ændrer sig. Det synes jeg at I har 

klaret meget fint og med godt humør, tak for det. 
Tak til generalsekretær Ture Hansen, der har været tovholder på den store opgave 

det har været at sikre at bestyrelsen fik gennemarbejdet et solidt oplæg til 

Unionens strukturændring. En personlig tak for din indsats, dit med- og modspil, 
der i det daglige er med til at både jeg og bestyrelsen træffer bedre beslutninger. 

Til bestyrelsen, tak for jeres store arbejde hen over vinteren med at definere et nyt 

DASU, en ny måde at arbejde på, jeg synes at alle har ydet et stort bidrag og 
spillet ind med jeres individuelle kompetencer på en god måde. Det har bidraget 

til samarbejdet.  

Tak til Morten Alstrup der har fortsat den gode linje med spændende 
baggrundshistorier i Autosport. For at være klar i krisesituationer og bidrage med 



 

sin væsentlige og omfattende viden om kommunikation.  

Jeg vil også gerne benytte denne beretning til at takke DASUs mange gode 

samarbejdspartnere. Først og fremmest vor hovedsponsor Dansk Metal. Også en 
stor tak til DIF, som jeg synes at vi har fået et endnu bedre samarbejde med 

gennem den seneste strategiproces. Team Danmark for samarbejdet og deres 

støtte til vores eliteudøvere. 

Sidst men ikke mindst en kæmpe tak til alle vores frivillige, inklusive jer der er til 
stede her i dag, tak for den kæmpe indsats der bliver ydet hver dag. 

 

I ønskes alle et godt repræsentantskabsmøde 2022. Tak. 
 

Henrik Møller-Nielsen 

Formand for Dansk Automobil Sports Union 
 

 



 

 

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 
 
 
 



 

 

BERETNING FRA RALLYUDVALGET 

 
Sæson 2022 er overstået, og det er tid til at tænke tilbage på året. 
 
Det sportslige niveau i 2021 var højt og denne succes skulle gerne udbygges 
gennem 2022. Og der er ingen tvivl om, at både deltagere og de frivillige spiller en 
kæmpe rolle i denne succes. I takt med at det sportslige niveau hæves, så stiger 
forventninger og krav til afviklingen af arrangementerne naturligvis også. 
Rallyudvalget og klubberne forsøger på bedste vis imødegå disse ønsker, og vi kan 
forsikre jer om, at der er fuldt fokus på, hvordan vi fremadrettet og i fællesskab 
kan løfte rallysporten til et endnu højere niveau i Danmark. 
 
Der er dog ét område, der kræver opmærksomhed allerede nu, og det er 
uddannelse af de frivillige. De frivillige, der dels arrangerer motorløb, dels står 
ude på hastighedsprøverne året rundt.  
 
Uden dygtige frivillige – ingen motorsport! Så enkelt kan det siges. 
 
Vi så desværre i løbet af året, at vores organisationer ude i klubberne er for små 
når vi taler rally – vi kommer dermed til at springet over de detaljer, der løfter 
vores arrangementer.  
Grundet disse problemer fik vi i DASU et slag over nakken i forbindelse med 
Sydhavsrallyet fra FIA.  
 
Vi skal i samarbejde i gang med en genopretningsplan for sporten – vi skal løfte i 
flok.  
 
Vores organisation må og skal være fokusområde nummer 1 i 2023.  
 
Tak til RU, tak til bestyrelsen, tak til DASUs sekretariat, tak til klubberne, de 
frivillige og deltagerne.  
 
Med venlig hilsen 
 
Kenneth Svendsen Nørskov 
  
 



 

 

BERETNING FRA BANESPORTSUDVALGET 

 

 
2022-sæsonen vil nok blive huske for nogle ting, der skete uden for banerne. 
 
Classic Race Århus måtte lukke og et stort, smukt byløb forsvandt fra 
løbskalenderen. Niels Brøchner startede løbet i 2010, og det voksede sig stort på 
den smukke beliggenhed i Århus. Det blev til 11 løb med et utal af flotte og 
hurtige biler – løbet vil blive savnet i fremtiden. 
 
Sæsonen bød også på en ny struktur i DASU, som klubberne har stemt igennem. 
Det betyder, at banesportsudvalget bliver delt i to selvstændige udvalg, asfalt- og 
offroadudvalget. Det bliver spændende at følge den nye struktur. 
 
Ude på banerne har vi set to store flotte felter i Super GT og TCR. Der blev startet 
en ny klasse sammen med Super GT, Super 2L, som har vokset hen over året og 
som ser ud til at vokse en hel del til 2023-sæsonen.  
 
På offroadsiden har det generelt været en god sæson med godt race og fine felter. 
Den store udfordring i offroad er støjen fra crosskart. Den støj giver klubberne 
problemer med naboerne og presser klubbernes miljøtilladelser. 
Det er en af de vigtigste opgaver, som det nye offroadudvalg skal kigge på. Der er 
gode kræfter i gang med at måle støj på forskellige baner, så man kan fastsætte 
målemetoder og grænser, der kan passe til sporten, så den også er der i fremtiden 
 
Sluttelig vil jeg sige tak for syv år i spidsen for BU og ni år i alt. Tak til klubberne 
og sekretariatet for kampen. 
 
Hilsen 
 
Nicolaj Fuhrmann 
Banesportsudvalget 
  
 



 

BERETNING FRA KARTINGUDVALGET 

 
2022 var igen et atypisk år for kartingsporten i Danmark. 
 
Vi har kunnet mærke de mange restriktioner, som vi var ramt af i 2021, fortsat 
sætte sine spor til sæsonen 2022. 
Derfor har sæsonen været præget af en del aflysninger af løb, da vi jo også blev 
ramt af krigen i Ukraine og indflydelsen på danskernes økonomi. Desværre blev 
vores løbsserie DSK aflyst pga. for få deltagere. Der arbejdes hårdt på at komme 
tilbage med en ny udgave, der kan få kørerne tilbage. 
 
Men KU synes, vi alligevel har fået afviklet nogle flotte arrangementer. Det giver et 
større pres på vores frivillige officials. Der har ved flere løb kunnet konstateres, at 
der er mangel på kartingofficials. Det er noget, der skal arbejdes på i 2023, så 
klubberne får flere til at melde sig som officials.  
 
Via Morten Willum Og Ørsted Lastbiler har DASU fået stillet en bus til rådighed, 
der er blevet indrettet med alt vores videoudstyr og meget andet. Den har vi også 
fået lov at råde over i 2023. Mange tak for det. Bussen er populær og har også 
været ude til et par Rotax Max Challenge-løb. Tak, Morten, for det store arbejde 
du har lagt i denne. 
 
Der har været rigtig mange, der har søgt til udlandet i 2022 for at dyrke deres 
sport. Flere kørere har opnået flotte resultater - tillykke med dem.  
Jeg vil også gerne takke Michael Dieringer, som desværre valgte at trække sig fra 
udvalget i sommers af private grunde. Vi har holdt en del møder sammen med 
kartingklubberne og prøvet at komme overens om den ny struktur i 
kartingsporten – den såkaldte trekantsmodel, som vi sammen med dem og 
DASUs bestyrelse prøver at gøre til virkelighed.  
Vi er kommet et stykke af vejen og har fået tilrettet reglement 6 et godt stykke 
hen ad vejen. Dette arbejde fortsætter løbende, men der er et stykke vej endnu før 
vi er på plads. 
Med KU & DASUs tiltag med at prøve et elkart-koncept, der kan sættes på et 
ganske almindeligt chassis, er vi på vej med grøn motorsport. Vi har i år afholdt 
det første DASU-mesterskab i elkarts ved DM i Roskilde. Vi havde et flot felt på 
15 deltagere, der alle fik stillet motor fra BSR til rådighed. Selv om der var lidt 
småproblemer, viste det, at konceptet kan bære og vi så noget fint racing.  
 
KU vil gerne takke bestyrelsen for hjælpen til dette DM og til ASKH og LUG som 
var medsponsorer på dette DM - og især Dansk Metal.  
 
Jeg vil slutte af med at hylde alle vores vindere af vores mesterskaber samt alle 
vores officials, der har ydet en kæmpe indsats i 2022 
 
Peter Thornemann 
Formand KU 
  



 

 

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. 
 



 

 

BERETNING FRA DRAGRACINGUDVALGET 

 
Aktiviteterne for det nye udvalg startede allerede kort efter årsmøde i 2021, hvor 
vi afholdt efteruddannelseskursus for landets tekniske inspektører med 
undervisning fra Sverige. 
 
Året har været noget hektisk grundet mange arrangementer efter endte 
covidrestriktioner, dog har vores ene klub i Øst haft udfordringer, da 
arrangørgruppen af streetrace kastede håndklædet i ringen for år 2022 grundet 
private forhold, men de har lovet at komme stærkt igen. 
 
Heldigvis har vi en meget aktiv klub i Vest som år efter år afholder succesrige løb, 
dog har der også været udfordringer med nok deltagelse grundet mange andre 
arrangementer. 
 
Men kort kan jeg nævne: 
Motorshow i Herning hvor DCD altid stiller aktivt op. 
 
Der har været Springrace på Mosten - Allingåbro motorfestival – Time Winder 
nostalgirace i Nordsjælland - DHB på Padborg Park - Rømø Motor festival- Mosten 
Rock n Race og igen et Time Winder-arrangement i Nordsjælland. 
 
Af uddannelsesarrangementer har de enkelte klubber holdt deres egne kurser 
med uddannelse af de mindre licenser, både i Vest og Øst. DRU har afholdt et 
kursus i april for højere licens. Vi havde indkaldt ekstern hjælpende underviser 
med stor succes, som vi helt klart vil gentage næste år. 
 
Vi fik også etableret et årligt chassissyn i april for alle, dette blev afholdt på 
Sjælland med deltagelse af vores samarbejdspartner fra Sverige, Conny 
Christiansson. Vejret viste sig fra sin bedste side, så vi kunne både godkende 
chassiser og samtidig grille pølser og hygge med kaffe. Hele dagen var en stor 
succes og med ønsket fra deltagerne om gentagelse af dette hyggelige 
arrangement fremover, dette er nu aftalt at det skal være en årlig begivenhed 
DASU begivenhed. 
 
I Horsens er der et meget spændende projekt i gang med en kommunal 
streetracebane, hvor vi i udvalget har hyret en ekstern specialist i form af den 
tidligere udvalgsformand Ulrik Eriksen som rådgiver for kommunen. Dette følger 
vi nøje. 
 
Vi har heldigvis haft mange licens-indløsninger i år på trods af at vores naboland 
Sverige, som afholder virkelig mange drag & streetrace løb med dansk deltagelse, 
ofte arrangerer løb uden om SBF, hvor vores licenser gælder. Dermed må vores 
medlemmer indløse særlig licens. Dette er en stor udfordring, som udvalget har 
på programmet for 2023. 
 
Vi er så taknemlige for det positive samarbejdet med klubber uden om DASU, 



 

hvor der bl.a. har været 8 licensopkørsler på Holebybanen med Legal Streetrace 
som arrangør. 
 
Vi ser i udvalget frem mod et aktivt 2023, hvor vi allerede på nuværende 
tidspunkt har mange planlagte projekter. 
 
Mvh. 
Lene Jensen formand DRU. 
  
 



 

 
FORSLAG nr. 1 opstilling af kandidater 

 

Forslag fra DASUs bestyrelse til behandling på repræsentantskabsmødet 2022 
 

DASUs vedtægter §10 Opstilling af kandidater 

administrativ rettelse 
 

Nugældende tekst Forslag til ændring 

 

§ 10 
Opstilling af kandidater. 
a) 
Repræsentantskabets valg af formand, 

bestyrelse og vælges blandt de af 
klubbernes bestyrelser indstillede 
kandidater, der har tilkendegivet at være 
villig til valg, og har det nedenfor angivne 
antal klubber som stillere. 
 
Ethvert medlem af en klub under unionen 

kan indstilles og er valgbar til 
formandspost, bestyrelse. DASU’s 
formand må dog ikke være medlem af 
bestyrelsen i en medlemsklub. 
 
b) 
Indstilling af kandidater sker elektronisk 

eller pr. brev til Unionens sekretariat, idet 
følgende fremgangsmåde følges: 
 

Senest 1. hverdag i oktober hvert år 
offentliggøres på DASU’s hjemmeside en 
oversigt over kandidater, der er på valg 
med tilkendegivelse af, om disse er 

villige til genvalg. 
 
Samtidig indkaldes, med frist den 30. 
oktober kl. 23:59, kandidater til 
formand, bestyrelse. Formand og 
bestyrelsen skal have 5 klubber 
 

 
 
Kandidater, der ikke allerede har 
tilkendegivet villighed til genvalg, skal 
med samme frist, pr. mail eller brev 
tilkendegive at de er villige til valg. 
Nyindstillede kandidater skal med 

samme frist skriftligt tilkendegive at de 
er villige til valg. 

 

 

§ 10 
Opstilling af kandidater. 
a) 
Repræsentantskabets valg af formand og 

bestyrelse og vælges blandt de af 
klubbernes bestyrelser indstillede 
kandidater, der har tilkendegivet at være 
villig til valg, og har det nedenfor angivne 
antal klubber som stillere. 
 
Ethvert medlem af en klub under unionen 

kan indstilles og er valgbar til 
formandsposten og bestyrelsen. DASUs 
formand må dog ikke være medlem af 
bestyrelsen i en medlemsklub. 

 
b) 
Indstilling af kandidater sker elektronisk 

eller pr. brev til Unionens sekretariat, 
idet følgende fremgangsmåde følges: 
 

Senest 1. hverdag i oktober hvert år 
offentliggøres på DASUs hjemmeside 
en oversigt over kandidater, der er på 
valg med tilkendegivelse af, om disse 

er villige til genvalg. 
 
Samtidig indkaldes, med frist den 30. 
oktober kl. 23:59, kandidater til 
formand og bestyrelse. Formand og 
bestyrelsen skal have 5 klubber som 
stillere. 

 
 
Kandidater, der ikke allerede har 
tilkendegivet villighed til genvalg, skal 
med samme frist, pr. mail eller brev 
tilkendegive at de er villige til valg. 
Nyindstillede kandidater skal med 

samme frist skriftligt tilkendegive at 
de er villige til valg. 
 



 

 
Listen over kandidater, der opfylder de 
formelle betingelser med antal stillere 
og erklæring om villighed til valg, 
offentliggøres løbende på DASU’s 
hjemmeside. 

 
Bestyrelsen har, såfremt der ikke er 
kandidater nok den 1. november, pligt til 
at supplere kandidatlisterne senest 5. 

november.  
 

Listen over kandidater, der opfylder 
de formelle betingelser med antal 
stillere og erklæring om villighed til 
valg, offentliggøres løbende på 
DASUs hjemmeside. 

 
Bestyrelsen har, såfremt der ikke er 
kandidater nok den 1. november, pligt 
til at supplere kandidatlisten senest 5. 

november.  
 
 

 



 

 
FORSLAG nr. 2 – Straffe 

 
Forslag fra DASUs bestyrelse til behandling på repræsentantskabsmødet 2022 
 

DASU’s reglement 1 – 14.0 Straffe 
 

Nugældende tekst Forslag til ændring 

 

14.004 

Amatør- og Ordensudvalget og 
disciplinærudvalget kan ikende følgende 

straffe, afhængig af forseelsens karakter: 
 

▪ bøde, 

▪ strafsekunder, 
▪ udelukkelse, 

▪ indskrænke gyldighedsområde og/eller          

inddragelse af licens 
▪ betinget suspension, 

▪ suspension, 
▪ diskvalifikation. 

 

Punkt 2, 3 og 4 gælder ikke for officials. 
 

 

 

14.004 

Amatør- og Ordensudvalget og 
disciplinærudvalget kan ikende følgende 

straffe, afhængig af forseelsens karakter: 
 

1. bøde, 

2. strafsekunder 
3. udelukkelse 

4. indskrænke gyldighedsområde og/eller 

inddragelse af licens 
5. betinget suspension 

6. suspension 
7. diskvalifikation 

 

Punkt 1, 2 og 3 og 4 gælder ikke for 
officials. 

 
Inden de tre sidstnævnte straffe ikendes, 

skal den/de sigtede havde lejlighed til at 

afgive forklaring. 
 

 

 









 

 
FORSLAG nr. 6 – Bestemmelser for sportsudvalg 

 
Forslag fra DASUs bestyrelse til behandling på repræsentantskabsmødet 2022 
 

DASU’s reglement 1 – 11.3 
 

Nugældende tekst Forslag til ændring 

 

11.3 BESTEMMELSER FOR 

SPORTSUDVALG 
 

11.301 
I henhold til DASU’s vedtægter § 12 a 

stk. 2 nedsætter bestyrelsen følgende 

sportsudvalg: Banesportsudvalg, 
Kartingudvalg, Rallyudvalg, 

Vejsportsudvalg og Dragracingudvalg. 

 
 

 

11.3 BESTEMMELSER FOR 

SPORTSUDVALG 
 

11.301 
I henhold til DASUs vedtægter § 12 a stk. 

2 nedsætter bestyrelsen følgende 

sportsudvalg: Banesportsudvalg – asfalt, 
Banesportsudvalg - offroad, 

Kartingudvalg, Rallyudvalg, 

Vejsportsudvalg og Dragracingudvalg. 
 

Bestyrelsen har valgt at opdele 
banesportsudvalget i offroad og 

asfalt………. 

 

 





 

 
FORSLAG nr. 8 - bestemmelser for tværgående udvalg 

 
Forslag fra DASUs bestyrelse til behandling på repræsentantskabsmødet 2022 
 

DASUs reglement 1 – 11.8 bestemmelser for tværgående udvalg 
 

Nugældende tekst Forslag til ændring 

 

 

11.8 BESTEMMELSER FOR 

TVÆRGÅENDE UDVALG 

 
11.801 

I henhold til DASU’s vedtægter § 12a stk. 

7 nedsættes følgende tværgående 
udvalg: eliteudvalg. 

 

 
 

 

 

11.8 BESTEMMELSER FOR 

TVÆRGÅENDE UDVALG 

 
11.801 

I henhold til DASUs vedtægter § 12a stk. 

7 nedsættes følgende tværgående 
udvalg: eliteudvalg, teknikudvalg, 

uddannelsesudvalg og reglementsudvalg 

 
11.803 

Teknikudvalg 
Udvalget består af en formand og et antal 

medlemmer som beskikkes og afbeskikkes 

af bestyrelsen. 
 

Udvalget er rådgivende overfor 
sportsudvalgene, klubberne, sekretariatet 

og bestyrelsen. 

Tekniske anliggender der relaterer til 
historisk motorsport hører under historisk 

udvalg jfr. 11.6. 

 
Nærmere bestemmelser for udvalgets 

funktion beskrives i kommissoriet for 
udvalget. 

 

 
11.804 

Uddannelsesudvalg 
Udvalget består af en formand og et antal 

medlemmer som beskikkes og afbeskikkes 

af bestyrelsen. 
 

Udvalget har det overordnede ansvar for 

DASUs uddannelsesaktiviteter. 
 

Nærmere bestemmelser for udvalgets 
funktion beskrives i kommissoriet for 

udvalget. 

 
 

 
 



 

 
11.805 

Reglementsudvalg 
Udvalget består af en formand og et antal 

medlemmer som beskikkes og afbeskikkes 
af bestyrelsen. 

 

Udvalget er ansvarlig for kvalitetssikring 
af DASUs reglementer og cirkulærer, 

herunder vejlede og bistå sportsudvalgene 
i forbindelse med forslag om 

reglementsændringer og udarbejdelse af 

høringsforslag. 
 

Nærmere bestemmelser for udvalgets 

funktion beskrives i kommissoriet for 
udvalget. 

 

 





 

 

 

OPTAGELSE AF NYE KLUBBER 

 
Knabstrup RC Cener KRCC / 130 

 
 

OVERSIGT OVER OPHØRTE KLUBBER  
 
 

 

 
 
OVERSIGT OVER EKSKLUDEREDE KLUBBER 
 
 
 

 



 

 
OVERSIGT OVER OPSTILLEDE KANDIDATER 2022 

 

 

 
Ad dagsordenens pkt. 7 Der skal vælges 1 kandidat for 3 år. 
 

 Intet valg i år 
 

 

 

Ad dagsordenens pkt. 8 Der skal vælges 2 kandidater for 3 år. 
  

 Brigitte Klintskov Jerkel 
 Mogens Høj 

 

 

 

Ad dagsordenens pkt. 9 

  
 Amatør- og Ordensudvalget Der skal vælges 1 kandidat og 1 suppleant for 3 år.  

  

Bestyrelsen indstiller: 
  
 Ole Bjørn Nielsen 
   Klaus Pedersen som suppleant 

  
  

 

Ad dagsordenens pkt. 10 
 
 Interne revisorer 

 
 Uffe Madsen 
 Finn Larsen 

 
 
 

Sammensætning og valgperioder:  
 

 Bestyrelse se DASU’s vedtægter § 9 b 

 Amatør- og ordensudvalg se DASU’s vedtægter §12 b,1 
 Interne revisorer, se DASUs vedtægter § 13 
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