
 

 

Deltagere: Kenneth Svendsen, Erik Larsen, Jeannette Kvick, Brian 

Andersen 

Referent: KS   

RU-referat 01 2023, 18. januar 2023 
1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen er godkendt som foreligger. 

2 Fordeling af faste arbejdsopgaver m.v. i rallyudvalget 2023: 
Listen over faste opgaver er blevet lagt på dasu.dk.  
Listen vil blive tilrettet løbende så den kommer til at passe med DASUs struktur.  
 
Jeannette og Brian blev sat ind i processen vedr. sagsbehandling på Podio.  
 

3. Kursus 
Udvalget forsætter med at drive kursusområdet indtil det nye kursusudvalg er på plads.  
Udvalget ønsker at samle en gruppe der kan hjælpe med undervisning, materialet. Udvalget modtager 
gerne henvendelser fra folk der kan se sig selv i denne gruppe.   
4/2-2023 OF324 – Nye officials  
5/2-2023 OF373 – Nye officials  
 
Follow up-kursus bliver genindført for OF373 – forventet planlagt til slut 2023.  
Forslag til fornyelse af OF324 og OF344 – deltagelse i min. et seminar i løbet af godkendelsesperioden.  

 
4. Kalender 2023:  
Kalenderen ligger på dasu.dk  
Der har været store problemer med kalenderen for 2023 og nogle datoer er ikke 100% lukket endnu.  
Udfordringerne dækker Dansk Super Rally, SM i klubrally. 
Udvalget kommer med et oplæg på mesterskabsdatoer i 2024, 2025, 2026 – deadline slut april.  
 

5. Teknik:  
De tekniske reglementer er klar til frigivelse.  
  

6. Rallysportens cirkulære:  
Der er planlagt flere opdateringer der bliver frigivet slut januar.  
  

7. Klubrally:  
Grundet ændringer hos Yokohama ved udvalget på nuværende tidspunkt ikke om dækaftalen forsætter.  
Erik og Jeannette arbejder på et alternativ.  
  
 
 
 
 
 



 

 

8. Miljø: 
Jeannette og Kenneth har snakket med Jens Færgemann om et roadmap vedr. miljø og den grønne 
omstilling. Der bliver arbejdet med flere forslag der sendes i høring ude i klubberne. Vi (DASU) har bolden 
og muligheden for at sikre sportens fremtid.  
  

9. Sager:  
Henvendelse til RU:  
Hvis man ønsker at rette henvendelse til RU, skal det ske via dasu@dasu.dk   
  
 

10. Dommer-/løbslederseminar 2023 

Seminaret bliver afholdt d. 11-3-2023 og der er tilmelding på dasu.dk  

Udvalget opfordrer dommerne og løbslederne til at deltage.  
 

11. Evt. 

Udvalget fik søndag d. 15-11-2023 gennemført det første dialogmøde med klubberne. 

Udover folk fra klubberne deltog Henrik Møller-Nielsen fra DASUs bestyrelse.  

Referatet fra mødet er bilag til dette referat. 

 

Formålet med disse møder er at dele information mellem udvalg og klubberne.  

Der kan være emner på disse møder hvor udvalget i samarbejde med klubberne vedtager ting der har 

direkte indflydelse på sporten (cirkulære, reglementer osv.. )  

 

Dagsorden for mødet d. 15-01-2023 var DSR, samarbejde mellem klubberne, kalenderen.  

 

RU kigger nu de forskellige punkter igennem til videre behandling.  

 

Kommende dialogmøder: 

20-04-2023 – Dagsorden vil være klubrally – Er det nuværende koncept det rigtige eller ej.  

26-06-2023 

21-08-2023 

19-10-2023 
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Kort referat af møde vedr. DM rally 2023 

Dato: 15. januar 2023  

Sted: Huset Middelfart 

Referent RU: Brian Andersen 

 

Kenneth Svendsen byder velkommen, og fortæller om flere fremtidige dialogmøder mellem klubber og RU, 

for bl.a. at fremskynde kalenderansøgninger. 

Kort præsentation af det nye rallyudvalg bestående af Kenneth Svendsen, Jeannette Kvick, Erik Larsen og 

Brian Andersen. 

Henrik Møller-Nielsen byder velkommen og forklarer lidt om fordelene ved den nye strukturændring, hvor 

udvalgene er udpeget af bestyrelsen. Vi skal fremme samarbejde og bruge hver lejlighed til at komme 

derhen hvor vi vil. DSR er nu reddet i år, men tænk fremad. Dette er første møde på rejsen. 

Efter velkomst er der løbende dialog mellem RU og klubberne hvor følgende emner bliver debatteret. 

- Rally Sulingen bliver på kalender som DSR 1. 

- Carina Møller bliver kontakt til Nordisk Mesterskab i Rally. 

- Rally Jylland Kommer til at bestå af Fårvang og Juelsminde Sprint, samt særskilte prøver. Og det 

bliver afviklet som tre arrangementer for at tilgodese alle. Udfordringer mht. datovalg diskuteres. 

Uheldig dato, men nødvendigt for at redde DSR. RU er opmærksom på det kan give udfordringer 

med deltagere og hjælpere at det falder sammen med Munkebjerg. Og Timmy fra Rallyresult 

fortæller om udfordring mht. tidtagning ved så mange arrangementer samtidig. Ib Kragh foreslår 

Hillclimb i Juelsminde om lørdagen. 

- Fælles løbslederorganisation:  Som f.eks. Mini Rally Syd, gør arbejdet nemmere samt holder 

kvaliteten oppe. Malle er enig med Kedde, Henrik Møller-Nielsen nævner dog forsøg på samme i 

karting.  

- Sikkerhedsplaner og sikkerhedsbiler: DASU kunne stå for sikkerhedsbiler, og fælles OF373 gruppe 

der kunne lave alle sikkerhedsplaner. 

- Uddannelse:  Lene svært med nye føl, Kvick foreslår mentorordning for at udvikle official. 

- Økonomi:  Underskudsgaranti bliver drøftet. Der bliver foreslået grundskabelon over udgifter, så 

små klubber nemmere kan få indsigt i hvilke udgifter der er. Skal DASU dække udgifter til 

Sikkerhedsbiler og sikkerhedsplaner? Henrik Møller-Nielsen: Er det for billigt at køre rally? 

- Sponsorer/pressedækning:  Michael DRC kommer med udlæg vedr. tv dækning. TV rammer bredt. 

Interesse for sponsorer. Prøve at lokke journalister i lokalområdet ud i ”sporten” og fodre dem med 

oplysninger. Fælles sponsorer til DSR, men husk der skal være plads til lokale sponsorer også.  

Allan fra VOM: Det er vigtigt med fremtidssikret kalender tre år frem. Så man kan sælge stort 

koncept. Ib Krage deler erfaringer om hvad man får ud af at pleje sponsorer. Kedde og Henning 

LOMS bekræfter værdien i Erhvervsnetværk. 

- Klubudvikling:  Der drøftes om det at huske at have fokus på nye. Bjarne MNJ nævner at når man 

laver DM kan det godt være svært at huske fokus på klubrally. Henrik Møller-Nielsen nævner, at 

klubber skal være bedre til at finde ildsjæle og være forberedt på opgavefordelingen i klubben 

fremover. 
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- Krav om brugen af OF324:  Hvordan får man flere til at lave løb. Jens Erik RAS nævner man skal 

turde. Og bare springe ud i det og ikke være bange for at spørge om hjælp. Allan Post VOM nævner 

man skal gennemskue folk inden man sender dem på kursus. Om de ”brænder” for det. 

- Dansk Super Short Rally: Alex IMK spørger til skabelon?  -  Der aftales allerede i 2023 at forsøge 

med forskellige typer DSSR. Nu 3 afdelinger. Malle spørger om mulighed for art undgå notekørsel? 

Der bliver debatteret lidt om pris mht. RallySafe. Idé om startgebyr på 1800 til Shortrally burde 

også kunne dække omkostninger til RallySafe. Så sparer man også en del officials. 60 km prøve. 

 

Ambulancer:  Hvad er holdningen? Skal der være ambulancer? Forskellige situationer bliver belyst – alle var 

dog enige om at et beredskab skal være til stede ved arrangementerne. Berith, RAS fortæller om deres 

erfaringer ved Rally Stoholm med uddannelse af alle prøvechefer. Morten fra HAK foreslår krav om 

førstehjælpskursus for deltagere. Krav om responstid kunne være løsning. 

Afslutning: RU opfordres til styre kalender. Berit RAS ønsker vejledning af opgaver til prøvechef. Malle 

ønsker nemmere adgang til officialliste. Og Gøttrup ønsker nemmere dirigering på DASU hjemmeside, flere 

bekræfter dette. 

Der var rigtig god dialog mellem klubberne og DASU/RU.  

// 
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