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Referat BU-møde 5-2022 
 
Dato: 5. november 2022 
Til stede: Ronnie Søgaard Andersen, Kai Frederiksen, Michael Skaarup Nielsen, Thomas Bakke, 
Nicolaj Fuhrmann, Carsten Sjælland, teknisk delegeret Jørgen Madsen 
Afbud: Jens-Kim Larsen 
 

1. Siden sidst 
Bestyrelsen har ønsket at udvalget bliver siddende indtil 31.12.2022, hvorefter nye udvalg tager 
over. BU betragter dog arbejdet i udvalget som afsluttet efter dette møde, og optager ikke nye 
sager. Udvalgets medlemmer stiller sig dog til rådighed for besvarelse af henvendelser. Hvert 
medlem sørger for at få afsluttet egne sager hurtigst muligt.  
 
DIF har afgjort en appelsag indgivet af en kører. Køreren fik medhold og beholder sine 
mesterskabs-point.  
 
De teknisk delegerede føler sig uafklarede i forhold til de fremtidige forventninger til deres 
arbejde, og ved ikke om de skal fortsætte deres virke. BU henviser til de nye udvalg for hurtig 
afklaring. 
 

2. Løb i udlandet 
Efter erfaringer fra afviklingen af et offroad-løb i Sverige, har BU truffet følgende beslutning: Hvis 
et offroad-løb afviklet på en udenlandsk bane skal være tællende til et DM, skal løbet være 
arrangeret af en eller flere danske klubber, med dansk løbsleder, officials og dommere. Der køres 
efter danske reglementer. Løb der ikke er tællende til DM kan afvikles på udenlandske baner som 
hidtil.  
 

3. Kalendermøde med klubberne 
Foreløbig kalender for både asfalt og offroad blev udarbejdet på møder 6. november, og vil blive 
gjort tilgængelige på dasu.dk. Offroadkalenderen afventer et svar for at afklare et enkelt løb. 
Procedure og tidsfrist herfor er aftalt med klubberne. 
 

4. Mesterskaber 
BU har indgivet indstilling til bestyrelsen af DIF-danmarksmesterskaber, og DASU-mesterskaber. 
 

5. Reglementer for 2023 
Reglementer har været i høring i klubber og hos kørerrepræsentanter. BU har behandlet de 
indkomne svar.  
Reglement 5/cirkulærer: Flere klubber har ønsket at bibeholde 534 som officialgrad. Udvalget har 
valgt at imødekomme ønsket. Det har ingen praktisk betydning, da hjælpere til et løb der er anført 
på officiallisten pr. automatik er omfattet af DASUs forsikringsordninger.  
 
Flere klubber har ønsket at afholdte løbslederseminarer skal være obligatoriske at deltage i. BU 
havde besluttet at det skulle være frivilligt at deltage, bl.a. for at udvalget ikke skal bruge tid på at 
følge op på løbsledere der ikke deltager, samt deltagere der ønsker dispensation fra deltagelsen. 
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BU har på baggrund af klubbernes ønsker valgt at bibeholde kravet om at afholdte 
løbslederseminarer er obligatoriske at deltage i.  
 
Der oprettes ikke nye klasser til 2023 
 
Reglementer for 2023 er sendt til bestyrelsen til endelig godkendelse 
 

6. Overdragelse til de nye udvalg 
BU gennemgik udvalgets årshjul, og udarbejdede på den baggrund et overdragelsesdokument til 
de nye udvalg. 
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