
                                                                                               
 

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION 
Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark 
Vejsportsudvalget 

 

Nyhedsbrev for O-sporten 

Nr. 2-2017 

 

Nyhedsbreve for bil-o-sporten sendes til deltagere, løbsledere, dommere m.fl.  

Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet, bedes du sende en mail om dette til 

skovbroby@gmail.com  

Endvidere har du måske kendskab til nogen, som ikke modtager brevet, og som 

gerne vil have det. Send så også en mail om dette. 

 

O-sportssæsonen er startet godt 

De første løb i 2017 er afviklet – både lokale løb og mesterskabsløb. Sæsonen er 

kommet godt i gang med pæn deltagelse i løbene. 

 

CIRCLE K løbet, AAS 

1. afd. af DM og 1. afd. af JFM lørdag den 25. marts 2017 

Løbet havde deltagelse af 43 mandskaber. Løbet startede og sluttede i Ulkær, og 

deltagerne fik masser af udfordringer i sædvanlig Bernd Thrysøe-stil. 

Resultater kan ses på: http://dm1.msjm.dk/  

 

Til højre og lidt hen ad, KOM 

2. afd. af JFM lørdag den 8. april 2017 

Løbet havde deltagelse af 21 mandskaber. Løbet startede og sluttede i 

Rødkærsbro, og også her var der udfordringer til alle. Endnu engang et fint 

mesterskabsløb i KOM. 

Resultater kan ses på: 

http://www.kom.mono.net/8837/DELTAGERLISTE/RESULTATER  

 

Roskilde Rundt 2017, ASKH 

1. afd. af SM lørdag den 8. april 2017 

Løbet havde deltagelse af 26 mandskaber. Løbet startede og sluttede i Roskilde. 

Da løbet også var en afdeling af Øresundsserien, kørte M, A og B samme rute. 

Resultaterne viste, at alle på trods heraf kom godt igennem løbet. 

Resultaterne kan ses på:  

http://bil-o.dk/Dokumenter/Resultat/R20170408ASKH.pdf  

 

Ny dato for JFM 5 

I forbindelse med aflysningen af løbet i KDAK/N trådte KOM (Anders Fisker) 

beredvilligt til med en afdeling af JFM. Desværre passede datoen ikke så godt ind i 

andre aktiviteter, så løbet afvikles lørdag den 21. oktober i KOM. 
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Ny mesterskabsoversigt 

På baggrund af ovenstående er mesterskabsoversigten rettet til. Denne er vedlagt 

dette nyhedsbrev som bilag. 

 

Hjemmeside om O-løb  

I forbindelse med løbsserie på Sjælland er der lavet en hjemmeside med René 

Hansen som redaktør. 

Siden omhandler nu alle løb i Danmark og Sydsverige, og indeholder oversigter 

over løbsserier, links, resultater, artikler mv. 

Brug hjemmesiden til tillægsregler, omtaler, resultater mv. Send en mail til 

rzh@mail.dk  

Hjemmesiden kan ses på: http://www.bil-o.dk/  

 

Kommende mesterskabsløb 

 

2. afd. af DM og 2. afd. af SM fredag den 12. maj 2017: 

VIKINGERUNDEN 2017 

Arrangerende Klub: VAS Frederikssund 

Løbsledelse: Steen Olsen, Henrik Jørgensen, Øyvind Jensen, Poul Erik Nielsen 

Mødested og samlingssted: Frederikssund 

Tillægsregler og tilmelding: http://www.osport.dk/  

Løbet er desuden tællende til NEZ 2017 

 

3. afd. af DM og 3. afd. af SM lørdag den 13. maj 2017: 

Bøgeris-løbet 

Arrangerende Klub: MBO Borup 

Løbsledelse: Vagn Olsen, Bent Hansen, Tage Hansen, John Bach Andersen,    

Jørgen Jespersen, Ib Jensen, Poul Erik Pedersen, Brian Jørgensen 

Mødested og samlingssted: Herlufmaglehallen, Herlufmagle 

Tillægsregler og tilmelding: http://www.osport.dk/  

Løbet er desuden tællende til NEZ 2017 
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4. afd. af DM og 4. afd. af SM lørdag den 17. juni 2017: 

FUGLEBJERG LØBET 

Arrangerende Klub: HAMO Holbæk 

Løbsledelse: Ken Sørstrup, Anders Hedelund Nielsen, Hans Jørgen Nielsen,           

Ib Rasmussen 

Mødested og samlingssted: Fuglebjerg-Hallen, Fuglebjerg 

Tillægsregler og tilmelding: http://www.osport.dk/  

 

Ud over ovenstående mesterskabsløb er der også åbent for tilmelding til en række 

andre løb, se http://www.osport.dk/ 

 

Spørgsmål 

Har du spørgsmål omkring o-sporten, kan du maile til os på dasu@dasu.dk  - skriv 

”O-sport” i emneboksen og så naturligvis dit spørgsmål. Du kan også sende en 

mail til skovbroby@gmail.com 

 

  

Med venlig hilsen 

Dansk Automobil Sports Union 

Vejsportsudvalget 

http://www.osport.dk/
http://www.osport.dk/
mailto:dasu@dasu.dk
mailto:skovbroby@gmail.com

