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Referat fra MRC-udvalget onsdag d. 28. december 2022 kl. 10:30 – 12:00 

 

Deltagere: 

Steen Jeffers, Christian Poulsen, Glenn Knøfler 

Referent: Steen Jeffers 
 
Agenda: 

1) MRC-udvalgets sammensætning. 
a) Velkommen til Glenn Knøfler 

b) Opgavefordeling i MRC-udvalget: 
Den endelige fordeling sker senere. 
 

Navn Telefon  Mail  Funktion og opgaver 

Steen Jeffers  

Formand 

 

30458781 fam.jeffers@gmail.com • Budget 
• Kontakt til bestyrelsen 

• EFRA 
• Resultatlister 
• Kontaktperson for: 

o 1:10 el-klasser 
o Brændstof On Road  

• Mødereferat   

Christian Munk 

Poulsen 

40976158 christian@poulsen.com • Dommer/official  

• Ad hoc-udvalg 
• EFRA 
• Kontaktperson for: 

o 1:8 Buggy  

Glenn Knøfler 42211163 knofler@c.dk • EFRA 
•  

   • 1:6 Off Road 

• Kalender 

 
2) Status på ad hoc-udvalgene. 

a) Status på reglementsarbejde. 
i) Brændstofklasser On Road 

(1) Der er modtaget oplæg til ændring i løbsformatet. 

(a) Antallet af kvalifikationsrunder er ændret til 3. 
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(b) LS har lavet et format med kvalifikation, A og B-semifinaler, samt A og B-finaler. 

(i) Desværre har det vist sig at oprykning til finalerne på den ønskede måde ikke 
kan håndteres af MyRCM. Ad Hoc-udvalget er bedt om at ændre formatet til 
noget som MyRCM kan håndtere. 

(ii) Tidsplanen er ændret i samarbejde med nitro. 
ii) El-klasser On Road afventer til foråret. 
iii) Large Scale Off Road.  

(1) Der er ingen ændringer til reglementet.  
(2) Løbskalender er under udarbejdelse. Men den bliver sikkert reduceret til 3 løb – 

Allingåbro Motorfestival og 2 løb i Ikast, da Kolding pt. ikke har en MRC-afdeling, 

Holstebros fremtid er ikke afklaret og der har ikke været kontakt til Kalundborg. 
iv) 1:8 Off Road har indsendt løbskalender og en række ændringer til såvel det sportslige som 

det tekniske reglement. Ad Hoc-udvalget får en detaljeret tilbagemelding på arbejdet. Men 
nedenstående punkter har affødt diskussioner i MRC-udvalget 
(1) Der er lavet et forslag til et ændret løbsformat, hvor alle klasser kører begge dage. Det 

skal gennemføres som et forsøg ved ét løb. Derfor vil det ikke blive optaget i 
reglementet. Ved forsøgsløbet skal løbsformatet fremgå af tillægsreglerne. 

(2) Den ønskede ændring til Reglement 7, Sportslig pkt. 72.203 har affødt en diskussion i 
MRC-udvalget omkring godkendelse af indendørsbaner til kørsel med brændstofbiler. 

Steen tager kontakt til DASU Miljøudvalg for hjælp for afklaring af godkendelser. 
(3) Det er ønsket at politikken vedrørende alkohol og euforiserende stoffer bliver skrevet 

ind i det sportslige reglement. 
Det ønsker MRC-udvalget ikke at gøre, da det fremgår af Administrativt Cirkulære, ADM 
CIR I 12, DASUs politik vedr.  alkohol og euforiserende stoffer 
https://www.dasu.dk/media/36603/admc-i12_080322-dasus-politik-vedr-alkohol-og-
euforiserende-stoffer.pdf  
MRC-udvalget opfordrer alle klubber til gøre opmærksom på dette ved deres 
arrangementer. 

 
3) Dommer løbsleder seminar 

a) Christian udarbejder indkaldelse med program til udsendelse i uge 1. 
b) Christian booker mødelokaler. 

 
4) Deltagelse i DM-løb uden gyldigt medlemskab af en DASU-klub 

For at undgå tilmelding af kørere uden gyldigt medlemskab af en DASU-klub, opfordrer MRC-
udvalget DASU til at fjerne muligheden for at tilmelde sig uden klubnavn. Det kan evt. ske ved at 
tilmelding kun kan ske via kørerens login. Dette vil tilsikre, at køreren har et gyldigt medlemskab 

og at DASU-ID registreres. 
Udenlandske kørere kan tilmelde sig direkte ved løbsarrangøren. 

https://www.dasu.dk/media/36603/admc-i12_080322-dasus-politik-vedr-alkohol-og-euforiserende-stoffer.pdf
https://www.dasu.dk/media/36603/admc-i12_080322-dasus-politik-vedr-alkohol-og-euforiserende-stoffer.pdf
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5) MRC-udvalgets fremtidige opgaver. 

a) Ungdomsarbejde, herunder ungdomsmesterskaber og begynderklasser. 

b) Sikkerhed på baneanlæg. 

c) Miljø, f.eks. brændstof og støj. 

 

6) Eventuelt. 

For at lette klubberne i deres arbejde foreslår MRC-udvalget, at den årlige medlemsindberetning til 

DIF foretages af DASU-sekretariat. 

Sekretariatet holder i dag øje med om indberetningerne foretages. Alle de nødvendige tal ligger på 

DASU-medlemsportal, så det bør kunne gøres fra centralhold. Det er i DASU interesse, at tallene 

bliver indberettet. Og da de ikke indeholder oplysninger der strider mod GDPR lovgivningen, vil det 

kunne lade sig gøre. 

Klubberne, hvoraf mange kun har få i bestyrelsen, skal i forvejen lave indberetninger til deres 

lokale kommune. Og den slags opgaver er med til at gøre det svært at finde personer, der vil 

deltage i bestyrelsesarbejdet. 

 

7) Næste møde. 

a) Mødestruktur  

i) Udvalgsmøder februar, maj, september, november og efter behov. 

ii) Klubmøder marts, juni, november og efter behov. 

iii) Kalendermøder i asfaltklasser aftales med klubber. Dog må det ikke afholdes senere end 

primo marts. 

iv) Møde med ad hoc-udvalg ved nedsættelse af udvalg 

v) EFRA AGM. Der tilstræbes fysisk fremmøde med én repræsentant. Øvrige deltager på 

videolink. 

vi) DASU-repræsentantskabsmøde. Som minimum deltager formanden. 

b) Næste møde i MRC-udvalget: 

i) Onsdag d. 22. februar kl. 19:30 – 21:00 
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