
 

 

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION  Opdateret 5.12.2022 

 

1 
 

3. Bestemmelser for licenser, official- og dommerlicenser samt 
generelle bestemmelser for dommere 
 
Rallyudvalget kan give tilladelse til udstedelse af nedenstående licenser med gyldighed til: 

Arrangement  Endags-

licens 

R4 

Grundlicens 

R3 R2 R1 C1 Int. 

rally 

Baja rally 1.kører 

2.kører 

X 2) 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 2) 

X 

X 

X 

Hill climb, manøvre- og 

specialprøver 

1.kører * 

2.kører 

X 2) 3) 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 2) 3) 

X 

X 

X 

Klubrally / klubrally light 1.kører 

2.kører 

X 2) 

X 

X 1) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 2) 

X 

X 

X 

Rally Show 

 

1.kører 

2.kører 

  

X4) 

 

X 

  

X 

 X 

X 

X 

X 

  

X 

X 

X 

Rally special 1.kører 

2.kører 

  

X6) 

 

X 

  

X 

 X 

X 

X 

X 

  

X 

X 

X 

Rally i Danmark 

og nationalt rally 

i udlandet *5) 

1.kører 

2.kører 

    X 

X 

  

X 

X 

X 

Internationalt rally *5) 

ITD-R roads (Rally 3, Rally 

4, Rally 5) - Weight/Power 

ratio 5 < Kg/Hp 

1.kører 

 

      X 

 

Internationalt rally *5) 

ITC-R roads (Rally 1, Rally 

2) - Weight/Power ratio 3 < 5 

Kg/Hp 

1.kører 

 

      X 

 

International rally *5) 2. kører       X 

 
*  Endvidere er B-licens i forbindelse med historiske klasser gyldig som 1. kørerlicens. 



 

 

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION  Opdateret 5.12.2022 

 

2 
 

1) R4/Grundlicens-licens er kun gyldig som 1. kørerlicens i klasse 1 i klubrally og klubrally light. 

Kun førstekørere med en R4/Grundlicens-licens må deltage i klasse 1. 

2) Kun gyldig som 1. kørerlicens sammen med udløbet rallylicens (R3, R2, C1 eller R1) i 

mesterskabsløb. Uden udløbet rallylicens er endagslicens kun gyldig som 1. kørerlicens i klassen 

klasse 1. 

3) Gyldig til A-klasser jf. regler for hill climb, manøvre- og specialprøver. 

4) Gælder kun arrangementer i et industriområde med 1 hastighedsprøve (Jævnfør kap.2)  

5) Rally i udlandet kan kræve en anmelderlicens. 

6) Gælder kun arrangementer med 1 hastighedsprøve - Dispensation kan gives af RU – ud fra en 

sikkerhedsmæssig vurdering af hastighedsprøven (fart reduktion, prøve området)  

Licensen er kun gyldig i det kalenderår, den er udstedt. Rallyudvalget kan give tilladelse til 

udstedelse af licenser med kortere eller begrænset gyldighed. 

Rallyudvalget kan afslå en ansøgning, når vægtige grunde taler herfor, ligesom der kan 

dispenseres fra de stillede krav til udstedelse og fornyelse.  

Alder for deltagelse i løb under Rally Udvalget 

Kører: fyldt 18 år på dagen og gyldigt kørekort 

2. kører: fyldt 14 år på dagen. 
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LICENSKRAV 

Udstedelse og fornyelse af licenser sker via DASU’s licensbestilling og efter nedenstående regler: 

 Udstedelse Fornyelse 

Endagslicens Udstedes efter de af DASU udarbejdede 

bestemmelser i adm. cirkulære B1. 

 

R4/Grundlicens Udstedes via DASU licensbestilling. 

Medlemmet må ikke være indehaver af 

en R4/Grundlicens-licens i mere end to 

kalenderår. 

Medlemmet må ikke være indehaver af 

en licens med højere licenskategori. 

Fornyes uden ansøgning ved bestilling via 

DASU licensbestilling. 

Fornyes ikke hvis medlemmet har været 

indehaver af en R4-licens i to kalenderår. 

R3 Udstedes efter gennemførelse af 

klubrallykursus bestående af teori og et 

praktisk kørekursus. 

Medlemmet må ikke være indehaver af 

en licens med højere licenskategori. 

Fornyes uden ansøgning ved bestilling via 

DASU licensbestilling. 

R2 Udstedes efter godkendt ansøgning, når 

ansøgeren som førstekører har deltaget 

i 3 Klubrally, Klubrally Light, Hill climb-

arrangementer indenfor de seneste 3 år. 

Ansøgeren skal sende dokumentation 

for antal gennemførte løb til 

dasu@dasu.dk  

Fornyes uden ansøgning ved bestilling via 

DASU licensbestilling, såfremt den pågældende 

har haft R2-licens inden for de seneste 5 år.  

I modsat fald indsendes ansøgning til 

rallyudvalget. 

R1 Udstedes efter godkendt ansøgning, når 

ansøgeren som førstekører har deltaget 

i 2 Rallyshow, Rally Special-

arrangementer indenfor de seneste 3 år 

og har bestået DASU rallykursus.  

Et DASU rallykursus er gyldigt i 3 år. 

Ansøgeren skal sende dokumentation 

for antal gennemførte løb til 

dasu@dasu.dk 

Fornyes uden ansøgning ved bestilling via 

DASU licensbestilling, såfremt den pågældende 

har haft R1-licens inden for de seneste 5 år.  

I modsat fald indsendes ansøgning til 

rallyudvalget. 

 

mailto:dasu@dasu.dk
mailto:dasu@dasu.dk
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C1 Udstedes efter godkendt ansøgning, når 

ansøgeren har bestået klubrallykursus 

og DASU rallykursus.  

Et DASU rallykursus er gyldigt i 3 år. 

Fornyes uden ansøgning ved bestilling via 

DASU licensbestilling, såfremt den pågældende 

har haft C1-licens inden for de seneste 5 år.  

I modsat fald indsendes ansøgning til 

rallyudvalget. 

International rally  

1. kører 

ITD-R roads (Rally 

3, Rally 4, Rally 5 - 

Weight/Power ratio 

5 < Kg/Hp 

 

Kan udstedes når ansøgeren er i 

besiddelse af rallylicens (R1) og har 

gennemført mindst 5 nationale rallies 

inden for de seneste 3 år.  

 

Gennemførte løb skal dokumenteres. 

Fornyelse kan kun finde sted, såfremt den 

pågældende jævnligt har deltaget i 

internationale rallies eller efter rallyudvalgets 

skøn stadig anses for kvalificeret. 

International rally 

1. kører 

ITC-R roads (Rally 

1, Rally 2 - 

Weight/Power ratio 

3 < 5 Kg/Hp 

Kan udstedes når ansøgeren er i 

besiddelse af rallylicens (R1) og har 

gennemført mindst 10 nationale rallies 

inden for de seneste 2 år.  

Eller hvis ansøger er indehaver af en 

ITD-R licens og har gemmeført 5 rallies. 

 

Gennemførte løb skal dokumenteres. 

Fornyelse kan kun finde sted, såfremt den 

pågældende jævnligt har deltaget i 

internationale rallies eller efter rallyudvalgets 

skøn stadig anses for kvalificeret. 

International 

Rally 

2. kører 

Kan udstedes når ansøgeren er i 

besiddelse af en 2. kørerlicens (C1) og 

har gennemført mindst 5 nationale 

rallies indenfor de seneste 3 år. 

Gennemførte løb skal dokumenteres. 

Fornyelse kan kun finde sted, såfremt den 

pågældende jævnligt har deltaget i 

internationale rallies eller efter rallyudvalgets 

skøn stadig anses for kvalificeret. 
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OFFICIALS 

Nedenstående officials udnævnes af rallyudvalget: 

Kategori Kompetence 

OF 301 Dommer ved internationale, nationale og regionale mesterskabsløb. 

OF 302 Dommer ved regionale mesterskaber. 

OF 301T Teknisk delegeret ved nationale rallies. 

OF 324 *) 
Løbsleder rally, rally special, rallyshow, hill climb, manøvre- og specialprøver, 

Klubrally, Klubrally light, Klubrally kursus. 

OF 344 Løbsleder klubrally, klubrally light, klubrallykursus. 

OF 352 
Prøvechef ved alle arrangementer i Danmark samt internationale løb i Danmark. 

Gamle 353/354 licenser er forsat gældende.  

OF 358 Rallyofficial. 

OF 363 Teknisk kontrolchef internationale løb og rally. 

OF 364 Teknisk kontrolchef klubrally. Teknisk assistent rally. 

OF 373 Sikkerhedschef.  

 

Ved godkendelse som official udsteder sekretariatet officialkort til den pågældende. Officialkort 

udstedes kun til medlemmer. 

*) DASU rallykursus  

Klubbernes egne OF324 kan gennemføre DASU rallykursus. 

DASU’s rallyudvalg anbefaler, at en erfaren første- eller andenkører deltager som underviser på 

kurset. 

 

ANSØGNING 

Ansøgning om godkendelse, og fornyelse af godkendelse, sker gennem ansøgerens stamklub. 

OF301T, OF301 og OF302 dog undtaget, idet disse udnævnes direkte af rallyudvalget. 

Anmeldelse til officialkursus sker gennem stamklubben. 
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Rallyudvalget kan nægte godkendelse eller fornyelse. Ligeledes kan en godkendelse nedrykkes 

eller tilbagekaldes, hvis en official ikke skønnes kvalificeret til den erhvervede godkendelse. 

 

Hvis man gennemgår et kursus, men ikke består dette, bevarer man sin tidligere godkendelse til 

dennes udløb. 

*) Kursus materialet kan hentes på www.dasu.dk 

Kategori Gyldighed Krav for godkendelse 
Krav for 

optagelse 
Krav for fornyelse 

OF 301 1 år Udnævnelse. OF 302 Ny udnævnelse. 

OF 302 1 år Udnævnelse. Udnævnelse. Ny udnævnelse. 

OF 301T 1 år Udnævnelse. Udnævnelse Ny udnævnelse. 

OF 324 2 år 
Gennemgået og 

bestået kursus. 
OF 344  

Deltagelse i 

seminar/kursus eller 

gennem dispensation fra 

RU før seminar. 

OF 344*) 4 år 
Gennemgået og 

bestået kursus. 

OF 352 , OF 

373 

Deltagelse i kursus 

afholdt af 

Stamklub/OF324. 

OF 352*) Ubegr. Gennemgået kursus Ingen 

Deltagelse i kursus/ 

seminar el. udnævnelse 

af stamklub. 

OF 358*) Ubegr. 
Gennemgået 

kursus. 
Ingen 

Deltagelse i kursus/ 
seminar el. 
udnævnelse af 
stamklub. 

OF 363 2 år 
Gennemgået og 

bestået kursus. 
OF 364 

Deltagelse i seminar/ 

follow up. 

OF 364 4 år 
Gennemgået og 

bestået kursus. 
Ingen 

Deltagelse i seminar/ 

follow up. 

OF 373 2 år 
Gennemgået og 

bestået kursus 
Ingen Deltagelse i seminar. 

http://www.dasu.dk/
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