
                                                                                               
 

Vejsportsudvalget        
 
Aalborg, den 19. november 2022 

Referat af Vejsportsudvalgsmøde 04/22 
Lørdag den 19. november 2022 kl. 10.00-12.00 
 
Til stede: Ole Skov, Ulrik Hejl, Michael Andersen, Kurt Rasmussen 
 samt Jørgen Skjøt (via Messenger) 
Referat: Jørgen Skjøt 
   

Referat 
 
Mødet afholdtes på Sportshotel Vejen (Vejen Idrætscenter), Jacob Gades Alle 1, 6600 Ve-
jen kl. 10.00 – 12.00. 

1. Godkendelse af referat 03/22 

Referatet er godkendt ved skriftlig votering. 

2. Meddelelser fra 

2.1. Bestyrelsen 
Bestyrelsen har udpeget medlemmer til vejsportsudvalget, samt givet svar på an-
søgninger vedr. udviklingspuljen. I forlængelse heraf har udvalget rettet henven-
delse til bestyrelsen om en bekræftelse på yderligere midler. Vi afventer bestyrel-
sens skriftlige besvarelse heraf. 

2.2. Udvalgsformanden - samt ændringer til dagsordenen. 
Ole Skov bød Kurt Rasmussen velkommen i udvalget. Der var ingen ændringer til 
dagsordenen. 

2.3. Øvrige udvalgsmedlemmer 
Der var ikke noget til behandling under dette punkt. 

3. Vejsportsudvalgets indsatsområder 2023 

I forbindelse med oplæg til bestyrelsen har vi beskrevet nedennævnte indsatsområde 
(udviklingspulje). På dagens møde drøftede udvalget hvordan og hvornår vi kommer 
videre med projekterne, herunder finansiering. 
3.1. Afholdelse af Classic Day og Bil – O dag med tilhørende opfølgning fra klubberne. 

Udvalget har som et af sine større aktiviteter besluttet, at der i 2023 skal afholdes 
en Classic Day og en Bil – O dag til afholdelse samme dag den 18. maj 2023 (Kr. 
Himmelfartsdag). Udvalget er bekendt med, at flere klubber kun har deltagere i den 
ene af sportsgrenene, men vi vil opfordre til at klubberne finder sammen to og to el-
ler flere om dette fælles arrangement. Det er udvalgets opfattelse, at det vil være 
en gevinst, at de fremmødte har mulighed for at prøve begge discipliner.  
Ulrik Hejl er tovholder på dette arrangement, og der vil være behov for hjælp fra 
repræsentanter fra O-sporten til udarbejdelse af informationsmateriale i form af 
power points etc. Vi anmoder sekretariatet om hjælp til udsendelse af invitationer til 
klubber om deltagelse, som allerede er udarbejdet af Ulrik. Klubberne anmodes om 
at melde tilbage til Ulrik Hejl. Samtidig har udvalget besluttet at nedsætte et opga-
veudvalg til at hjælpe med blandt andet det grafiske og presseomtaler, hvorfor for-
manden vil rette henvendelse til Lars Palle og Viggo Johansen for at høre om de vil 
deltage i dette arbejde sammen med Ulrik Hejl. 
I forbindelse med tilrettelæggelsen af arrangementerne den 18. maj 2023 vil der 
blive afholdt informationsmøde i Vest onsdag den 1. marts 2023 og i Øst torsdag 
den 2. marts 2023, hvor repræsentanter fra de arrangerende klubber inviteres. 
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3.2. Deltagelse i bilmesse for klassiske biler 
Der er i udvalget enighed om, at vi skal deltage aktivt i årets bilmesse i Fredericia. 
Der vil være en samlet stand med repræsentation for både Classic og O-løb. Mes-
sen finder sted den 1. og 2. april 2023. Udvalget vil sørge for at tilvejebringe nød-
vendigt informationsmateriale i form af foldere om de 2 sportsgrene, ligesom vi vil 
arbejde på, at der løbende vil blive vist film på standen, hvori vil indgå de to allere-
de udarbejdede tv-udsendelser om DASU CLASSIC og om muligt tilsvarende film 
om O-sporten. Der vil også blive udleveret eksempler på køreordrer og idealruter til 
de 2 sportsgrene, som deltagerne kan få med hjem. 

3.3. Udarbejdelse af en ny tv-udsendelse fra et Classic-løb. 
Udvalget har som et af sine udviklingsprojekter besluttet igen i år at få udarbejdet 
en tv-udsendelse om de historiske pålidelighedsløb SONAX DASU CLASSIC i 
Danmark. Ulrik Hejl har igen meldt sig som tovholder på dette projekt. 

3.4. Udvikling af beregningsmodul i O-løb 
Beregningen i O-løb foregår i dag på flere måder. Nogle klubber laver stadig ma-
nuel beregning af kontrolkort. Andre klubber bruger DASU´s officielle beregnings-
program, som efterhånden har nogle år på bagen og Tom Hagelskjær, BOAS har 
udviklet et nyt program, som af flere betegnes som meget brugervenligt. Endvidere 
Poul Erik Nielsen arbejder sammen med en programmør med at få DASU´s bereg-
ningsprogram optimeret. Programmet, der bruges i forbindelse med GPS-løb, kan 
også bruges alene som et beregningsprogram, hvor deltagerne indtaster kontroller 
i programmet, markerer tidskontroller og evt. OTK´er, hvorefter deltagernes resulta-
ter vil være klar allerede ved ankomst til samlingsstedet. 
Udvalget har besluttet, at Ole Skov har ansvaret for at få nedsat et opgaveudvalg, 
bestående af Bent Hansen MBO, Tom Hagelskjær, BOAS, Jan Søndergaard, IMK 
og Poul Erik Nielsen, VAS. 

3.5. Forbedring af tidtagning- og resultatberegningen til Classic. 
Udvalget har besluttet at sætte midler af til en undersøgelse af mulighederne for 
forbedring af resultatberegningen i de historiske pålidelighedsløb. 
Udvalget har besluttet, at Ole Skov har ansvaret for at få nedsat et opgaveudvalg, 
bestående af Lars Palle, Jan Søndergaard og Ulrik Hejl. 

4. Sager til behandling 

4.1. Forslag om at alderskrav for biler i DASU Classic ændres til 30 år. 
Vi har fra en deltager modtaget en henvendelse med en opfordring til løbende at 
ændre alderskravet for biler, der deltager i SONAX DASU CLASSIC. Udvalget har 
besluttet, at vi som hidtil følger nu FIA´s appendix K, periode til og med J2. Foran-
lediget af henvendelsen har vi været i kontakt med et formanden for historisk ud-
valg, som netop sidder i et udvalg under FIA, der behandler dette område. Vi har 
derfra fået oplyst, at FIA er i gang med at vurdere en ny periode K (til 31.12.2000) 
samt en mulig justering af hidtidige perioder. Hvis der sker ændringer, vil dette 
eventuelt først kunne ske pr. 1. januar 2025. 

4.2. Forslag om at deltagerne i DASU Classic får fratrukket de 2 dårligste tider ved 
hemmelige tidskontroller i det samlede resultat. 
Efter en henvendelse fra en deltager har Jørgen Skjøt analyseret resultaterne af 4 
af sæsonens mesterskabsløb. Ud fra den grundige analyse er det udvalgets be-
slutning, at der ikke er basis for at foretage en ændring af den hidtidige metode til 
beregning af resultaterne. 

4.3. Ansøgning fra sjællandske O-klubber om at løb i SM kan køres som GPS-løb. 
Ole Skov har erklæret sig inhabil i behandlingen af dette punkt, hvorfor han har for-
ladt lokalet for en stund. Ansøgningen er begrundet i, at det ikke har været muligt 
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at finde tilstrækkeligt med SM-løb efter de normale regler. Den resterende del af 
udvalget drøftede ansøgningen om dispensation. Udvalget vil gerne støtte op om 
promoveringen af GPS-løbene, men vi er fortsat lidt usikker på akkuratessen i sy-
stemet. Udvalget har derfor besluttet i første omgang at give dispensation til, at af-
delingen den 26. februar 2023 arrangeret af HAMO, vil være tællende til SM i 2023. 
Såfremt erfaringerne fra dette løb viser sig at være positive vil udvalget være ind-
stillet på også at give dispensation til at de 2 andre GPS-løb arrangeret af SAK den 
25. marts 2023 og SAS den 21. oktober 2023 også kan være tællende til SM i 
2023. 

5. Kalender 2023 

Forud for mødet er der udsendt en opdateret oversigt over arrangementerne i den 
kommende sæson. Kalenderen for 2023 suppleres med datoer for informations-
møder øst og vest samt Classic Day og Bil-O dag. Vi afventer dernæst de endelige 
datoer for de svenske afdelinger af NEZ i 2023. Den opdaterede version af kalen-
derne udsendes som bilag til dette referat, ligesom Jørgen Skjøt sørger for opdate-
ring af oversigten på DASU`s hjemmeside. 

6. Mesterskaber 2023 

Ansøgning omkring mesterskaber skal sendes til bestyrelsen senest 1. december.  
Sidste år blev følgende mesterskaber godkendt af bestyrelsen: 
DIF-mesterskaber: 
Bilorientering – M-klassen 
Bilorientering – Hold  
Danmarksmesterskaber (DASU) 
Bilorientering – A-klassen 
Bilorientering – B-klassen 
Bilorientering – C-klassen 
Danmarksmesterskaber for klasserne i DASU Classic (Regularity). 
DASU Classic – Ekspertklassen 
DASU Classic – Eliteklassen  
DASU Classic – Sportsklassen  
DASU Classic – Touringklassen 
 
Udvalget har enstemmigt besluttet at ansøge om godkendelse af de samme me-
sterskaber for den kommende sæson. 

 
7. Repræsentantskabsmøde  

Udvalget drøftede kort indholdet af det efterfølgende repræsentantskabsmøde. 
Der skal som bekendt ikke foretages valg til udvalgene, da disse fremover udpe-
ges af bestyrelsen. De udpegede udvalgsformænd skal på mødet give en kort 
præsentation, herunder hvordan de ser på fremtiden i sporten. 

8. Konstituering/opgavefordeling 

I skrivelse til bestyrelsen har vi beskrevet, at følgende opgaver skal varetages af ud-
valgsmedlemmer:  
o Reglementsansvarlig for Classic – Jørgen Skjøt 
o Reglementsansvarlig for O-løb – Kurt Rasmussen 
o Kalenderansvarlig – Jørgen Skjøt 
o Ansvarlig for mesterskaber indenfor Classic – Ulrik Hejl 
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o Ansvarlig for mesterskaber indenfor O-løb – Ole Skov 
o Markedsføringsansvarlig – Ulrik Hejl 
o Afvikling af Classic, herunder tidtagerudstyr – Ulrik Hejl 
 
Efter Kurt Rasmussens indtrædelse i udvalget er der foretaget en ny fordeling af opga-
verne. Den nye opgavefordeling ser således ud: 
Næstformand: Jørgen Skjøt 

Kalender:  Jørgen Skjøt 

DASU Classic: Ulrik Hejl 

Infobreve DASU Classic: Jørgen Skjøt 

Økonomiløb: Ulrik Hejl 

Reglement O-løb:  Kurt Rasmussen 

Reglement P-løb: Jørgen Skjøt 

Pointlistefører: 

- O-løb DM: Michael Andersen 

- O-løb JFM: Michael Andersen 

- O-løb SM: Michael Andersen 

- DASU Classic: Jørgen Skjøt 

Dommerkoordinator:  Kurt Rasmussen 

Markedsføring:  Ulrik Hejl 

NEZ-group O-løb:  Jan Søndergaard/Bent Mikkelsen 

NEZ-group Økonomiløb: Ulrik Hejl 

NEZ-group Regularity: Jørgen Skjøt 

Makkerkoordination O-løb: Michael Andersen 

Makkerkoordination P-løb: Michael Andersen 

Kursussektionsleder: Poul Erik Nielsen 

Amatør- og ordensudvalget: Svend Aage Nielsen/Ken Sørstrup 

Disciplinærudvalget: Kim Pedersen 

Eliteansvarlig: Ole Skov 
Udviklingsansvarlig: Ole Skov 

Hjemmeside:  Ole Skov/Michael Andersen 

Økonomi:   Ole Skov 

9. Evaluering af 2022-sæsonen 

9.1. Kåring af mestre 
Forud for mødet har formanden udsendt oversigten over medaljetagere i 2022. 
Oversigten er ikke fuldstændig, da sidste afdeling JFM i bilorientering først køres 
26. november. Udvalget godkender den foreløbige oversigt uden bemærkninger. 

9.2. Statistik over mandskaber i løbene 
Formanden har udsendt statistik over mandskaber og deres deltagelse i sæsonens 
løb indtil videre. Som noget nyt indeholder oversigten nu også deltagere i uden-
landske løb. Udvalget har taget oversigten til efterretning. 
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10. Pålidelighedsløb/Regularity Rally 

10.1. Henvendelser fra klubber/medlemmer 
Udover hvad der er beskrevet ovenfor under punkt 4, har der ikke været andre 
henvendelser siden sidste møde. 

10.2. Classic-Day 
Det landsdækkende arrangement afholdes, som anført tidligere, den 18. maj 2023. 

10.3. Folder for DASU Classic 
Vi skal have opdateret folderen fra sidste år. Ulrik Hejl sørger for at opdatere folde-
ren, hvorefter den er klar til udsendelse og offentliggørelse på DASU´s hjemme-
side. 

10.4. Brev til løbsledere 
Indholdet af det kommende løbslederbrev blev drøftet. Det blev besluttet at opret-
holde et resume i starten af brevet. Foranlediget af nogle diskussioner i forbindelse 
med afviklingen af sidste afdeling af SONAX DASU CLASSIC i 2022 finder udval-
get anledning til at præcisere, at Jan Søndergaards system med online resultater 
er en servicefunktion til deltagere og eksterne interesseparter under et løb, og at 
deltagerne i løbene ikke kan anvende disse informationer som støtte for individuel-
le korrektioner af deres opnåede resultater. Ulrik Hejl sørger for opdatering af bre-
vet, hvorefter det er klar til udsendelse til det kommende års løbsledere og offent-
liggørelse på DASU´s hjemmeside. 

10.5. Klasseinddeling 
Udkast til klasseinddelingen for den kommende sæson blev gennemgået på mø-
det, og Jørgen Skjøt sørger for opdatering med de nye deltagere i sporten i løbet af 
2022, hvorefter den er klar til offentliggørelse på DASU´s hjemmeside. 

 

11. Bil-o-løb 

11.1. Vinterturnering i papirløb 
Der er kommet pænt med tilmeldinger til turneringen. Vi har p.t. modtaget 58 til-
meldinger, heraf 5 helt nye deltagere, mod ca. 80 deltagere i sidste års turnering. 
Der er stadig mulighed for tilmelding til vintersæsonens turnering, og vi håber at 
kunne op på niveau med sidste år. Den sidste afdeling er flyttet en uge, da der var 
sammenfald med et bilorienteringsløb. 

11.2. Bil-o-dag 
De landsdækkende arrangementer afholdes, som anført tidligere, den 18. maj 
2023. 

11.3. Dommerrapporter 
Dommerrapporterne modtaget siden sidste møde blev gennemgået og taget til ef-
terretning. Udvalget har noteret sig, at i dommerrapporten for sidste afdeling af SM 
står, at løbsledelsen havde lagt mange kræfter i, at tage sig godt af deltagerne i D-
klassen. Udvalget vil gerne takke løbsledelsen for dette initiativ og opfordre andre 
til at gøre det samme. Det er en vigtig bestanddel i arbejdet med at fastholde de 
nye i sporten. Udvalget vil fremover offentliggøre dommerrapporterne på DASU´s 
hjemmeside. 

11.4. Løbslederbrev 2022 
Indholdet af det kommende løbslederbrev blev drøftet. Kurt Rasmussen sørger for 
opdatering af brevet, hvorefter det er klar til udsendelse til det kommende års løbs-
ledere og offentliggørelse på DASU´s hjemmeside. 
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11.5. Opfordring til nedrykning fra A og B - klasserne 
Michael Andersen har påpeget, at det efterhånden kniber med deltagere i B-
klassen og C-klassen. På sidste møde tog vi hul på drøftelsen heraf. På dagens 
møde blev det besluttet, at vi ud fra et eget udviklet koefficientsystem efter hver 
sæson – første gang efter sæson 2023 - vil tilskrive de 2 dårligst placerede mand-
skaber i A-klassen og B-klassen med en opfordring til, hvis de ønsker det, at søge 
om nedrykning til en lavere klasse. Det er en betingelse, at man i løbet af sæsonen 
har deltaget i mindst 3 mesterskabsløb for at komme betragtning. Der er i udvalget 
enighed om, at de beregninger, som vi lægger til grund for beslutningerne, ikke vil 
blive offentliggjort. 

11.6. Klasseinddeling 
Oversigten over klasseinddelingen til den kommende sæson skal opdateres. Kurt 
Rasmussen tager sig af gennemgangen af de jyske/fynske deltagere, medens Ole 
Skov tager sig af de sjællandske deltagere. Den opdaterede oversigt vil herefter 
blive offentliggjort på DASU´s hjemmeside. 

12. Regnskabsoversigt 

Vi har modtaget en opdateret regnskabsoversigt, som blev gennemgået på mødet. 
Regnskabsoversigten blev taget til efterretning. 

13. Mødekalender 2023 

Næste møde er fastlagt til den 2. februar 2023. Der tages senere stilling til om det skal 
være et online møde eller et fysisk møde.  

14. Eventuelt 

Der var ikke noget til behandling under dette punkt. 
 
 
Jørgen Skjøt 
Referent 


