
                                                                                               
 

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

 

Nyhedsbrev for O-sporten 

Nr. 1-2018 

 

 

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. 

 

Reglementsændringer 

Der er ikke sket omfattende ændringer i reglementet for 2018. Kun omkring 

signaturer på kort på baggrund af nye kort. Der er udarbejdet en skrivelse, der 

beskriver det. Den vedlægges dette nyhedsbrev som bilag. 

 

Ændring vedr. landsdelsmesterskaber 

På baggrund fra en henvendelse fra et medlem har vejsportsudvalget besluttet at 

indføre samme ændring vedr. mulighed for point i landsdelsmesterskaber som 

rallyudvalget har gjort i forhold til klubrally. 

Ændringen går ud på, at for at deltagerne kan få point blot skal være almindeligt 

medlem af en klub i landsdelen. Selvfølgelig skal man være aktivt medlem og have 

licens i en klub udenfor landsdelen. 

Deltagerne er ansvarlige for, at gøre løbsledelsen i mesterskabsløbene 

opmærksom på medlemskabet, f.eks. ved at fremvise kvittering. 

Ved HoldDM kan man kun få points for den klub, hvor licensen er udstedt. 

 

Mesterskabsoversigt 

Oversigt over mesterskaber og løbsserier i 2018 er vedlagt dette nyhedsbrev som 

bilag. 

 

Sæsonstart  

De første tillægsregler til mesterskabsløb er udsendt, og det er nu tid at gøre 

bilen klar og at få planlagt sæsonen. Vi skal gerne i år have rigtig mange 

deltagere i mesterskabsløbene. Vi ses på banerne. 

Følgende mesterskabsløb har åbnet for tilmelding og omtales her:  
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1. afd. af SM lørdag den 17. marts 2018: 

VIKINGEJAGTEN 2018 

Arrangerende Klub: VAS Frederikssund 

Løbsledelse:  Henrik Jørgensen, Poul Erik Nielsen 

Mødested:   Bilhuset Frederiksværk 

Samlingssted: McDonalds, Hillerød 

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

Løbet er samtidig 1. afdeling af Øresundsserien 2018 

 

1. afd. af  DM og 1. afd. af JFM lørdag den 24. marts 2018: 

Thybo Biler - LØBET 

Arrangerende klub: TMS Thy 

Løbsledelse:  Ole Skov, Bjarne Agesen, Ole Bach, René Hansen 

Mødested: Thybo Biler, Vestervig 

Samlingssted: HURUP Hallerne, Hurup 

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

 

2. afd. af DM og 2. afd. af JFM fredag den 20. april 2018: 

Tømmergaarden-løbene 
Arrangerende Klub: AAS Aarhus 

Løbsledelse:  Bjarne Andersen, Bernd Thrysøe, Renée Nielsen, Hans Ole Nielsen 

Mødested: Tømmergaarden, Gjern 

Samlingssted: Gjern Kultur og Idrætscenter 

Tillægsregler og tilmelding: http://nez2018.msjm.dk  

Løbet er samtidig 1.afdeling af NEZ 2018 

 

3. afd. af DM og 3. afd. af JFM fredag den 21. april 2018: 

Tømmergaarden-løbene 
Arrangerende Klub: AAS Aarhus 

Løbsledelse:  Bjarne Andersen, Bernd Thrysøe, Renée Nielsen, Hans Ole Nielsen 

Mødested: Tømmergaarden, Gjern 

Samlingssted: Gjern Kultur og Idrætscenter 

Tillægsregler og tilmelding: http://nez2018.msjm.dk  

Løbet er samtidig 2. afdeling af NEZ 2018 
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Ud over ovenstående mesterskabsløb er der også åbent for tilmelding til 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 
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