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RALLYUDVALGET
Udvalget består fra 2023 af følgende 
medlemmer:

Kenneth Svendsen Nørskov (KOM)

Erik Larsen (DRC) 

Brian Andersen (HAK)

Jeannette Kvick (KOM)

Fordeling af opgaver i udvalget bliver 
lagt op på DASU.dk efter ferien. 



Dansk Super Rally
• Der arbejdes hårdt på forskellige ideer 

så vi får 5 eller 6 afdelinger af DSR i 
2023. – Hvis der går nogen rundt med 
en ide så vil RU gerne høre om det.

• Bestyrelsen og RU arbejder på en 
workshop i Januar med Rallyklubberne 
og de aktive så vi kan planlægge DSR i 
både 2024 og 2025. 

• NYT - Dansk Super short Rally: Ideen: Et 
løb i løbet – SS km skal ca. være 40/45% 
af et DSR arrangement.

• Udvalget er blevet kontaktet vedr. 
fælles presse dækning af DSR –
Udvalget kommer til at kigge nærmere 
på dette i løbet af januar. 



KlubRally
• JFM kommer til at bestå af 6 

afdelinger.

• SM kommer til at bestå af 4 
afdelinger.

• DM finalen i Klubrally køres d. 4 
november hos MNJ.

• Udvalget søger ideer til
opdatering af klubrally konceptet. 



Kursus / Seminar
• OF324 kursus for nye løbsleder er 

planlagt til d. 4/2/2023

• OF373 kursus er planlagt til d. 
5/2/2023 

• Dommer/løbsleder seminar er 
planlagt til d. 11/3/2023

Tilmelding via stamklubben. 



Outlook
• Dialogmøder med Rallyklubberne

– Enten 15. januar eller 22. januar

– 20. april

– 26. juni

– 21. august

– 19. oktober

• Opdatering af reglement og 
mesterskabsbestemmeler frigives slut 
januar.

• Udvalget forventer at reducere antallet af 
cirkulære til 15 stk. – deadline Januar. 

• Navne ændring af Rallyshow/RallySpecial
til Rally Sprint.



Billeder: Morten Alstrup
Tekst: Kenneth Svendsen Nørskov
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