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    Kommissorium  
for 

Sikkerhedsudvalget (SIU) 
 
 
Nærværende kommissorium udarbejdet af DASUs bestyrelse er gældende for 
DASU’s tværgående udvalg Sikkerhedsudvalget (SIU)  
 
 

1. Formål 
DASU skal som øverste myndighed inden for sporten være garant for, at arrangementer i 
DASU-regi er sikkerhedsmæssigt forsvarlige for deltagere, frivillige og tilskuere. 

  
Sikkerhedsudvalgets formål er at rådgive bestyrelse, klubber og sportsudvalg om tiltag, 
normer og standarder, der har betydning for sikkerhedsmæssig fuld forsvarlig afvikling af 
motorløb 

  Udvalgets arbejde skal være baseret på tillid, samarbejde og faglighed. 
 

2. Sammensætning og møder 
Udvalget består af en formand og et antal medlemmer, der alle beskikkes af DASUs 
bestyrelse for 1 år.  
 

3. Ansvarsområder og arbejdsopgaver  
Sikkerhedsudvalget besidder unionens sikkerhedsmæssige kompetencer og er rådgivende 
overfor sportsudvalgene, klubberne, bestyrelsen og administrationen. 
Sportsudvalgenes sikkerhedsbestemmelser fastsættes i samarbejde med 
Sikkerhedsudvalget. Sikkerhedsbestemmelser der er relateret til historisk motorsport, er 
undtaget, da disse hører under Historisk udvalg. 

 

Sikkerhedsudvalget skal: 
 

• udvikle sikkerhedsmæssige normer og standarder for motorsport i Danmark 
 

• udarbejde plan for forebyggelse af ulykker (banesyn og sikkerhedsplaner) 
 

• udarbejde plan for håndtering af ulykker, inkl. registrering og afrapportering. 
Sikkerhedsudvalget skal derudover bearbejde alle alvorlige episoder og komme med 
anbefalinger til forbedringer.  

 

• gennemføre syn af såvel provisoriske som faste baner til hhv. offroad, asfalt, karting, 
dragracing, MRC og drifting. 

 

• uddanne sikkerhedschefer og banesynsfolk. 
 

• udarbejde letforståelige og overskuelige sikkerhedsmæssige krav for den enkelte 
arrangementstype og sport (tjeklister m.v.) 
 

Ovenstående skal ske i tæt samarbejde med klubber, udvalg, bestyrelse og administration. 
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4. Økonomi 
Sikkerhedsudvalgets formand er ansvarlig for, at det godkendte budget overholdes.  
De økonomiske nøgletal lægges på Podio én gang om måneden. 
 

 
5. Varighed og ajourføring  

Dette kommissorium dækker perioden fra 1. januar 2023 til 31. december 2023. 
Bestyrelsen kan til enhver tid ændre kommissoriet.  
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