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

Vejsportsudvalget
Nyhedsbrev for O-sporten
Nr. 2-2018

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.
O-sportssæsonen er startet godt
De første løb i 2018 er afviklet – både lokale løb og mesterskabsløb. Sæsonen er
kommet godt i gang med pæn deltagelse i løbene. Herunder omtales kørte
mesterskabsløb.
Vikingejagten, VAS
1. afd. af SM lørdag den 17. marts 2018
Løbet havde deltagelse af 27 mandskaber. Løbet startede i Frederiksværk og
sluttede på McDonalds i Hillerød, og deltagerne fik masser af udfordringer i
sædvanlig Henrik Jørgensen-stil.
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.
Resultater kan ses på: http://vikingautosport.dk/wpcontent/uploads/2017/03/17032018-Resultat.pdf
Thybo-Biler løbet, TMS
1.afd. af DM og 2. afd. af JFM lørdag den 24. marts 2018
Løbet havde deltagelse af 38 mandskaber. Løbet startede i Vestervig og sluttede i
Hurup, og også her var der udfordringer til alle. Løbet bar præg af, at der denne
dag var endog meget tåget i Thy.
Resultater kan ses på: http://thymotorsport.dk/files/ThyboResultatliste.pdf
Tømmergaarden Løbet 1, AAS
1.afd. af NEZ, 2. afd. af DM og 2. afd. af JFM fredag den 20. april 2018
Løbet havde deltagelse af 58 mandskaber. Løbet startede og sluttede i Gjern.
Løbet foregik Nord for Gjern og med Hans Ole Nielsen som rutelægger. Der var
udfordringer til alle, og løbet havde en passende sværhedsgrad for fredagsløbet i
NEZ. Tømmergaarden i Gjern skabte fine rammer forud for løbet.
Resultaterne kan ses på: http://nez2018.msjm.dk/
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Tømmergaarden Løbet 2, AAS
2. afd. af NEZ, 3. afd. af DM og 3. afd. af JFM lørdag den 21. april 2018
Løbet havde deltagelse af 62 mandskaber. Løbet startede og sluttede i Gjern.
Løbet foregik Syd for Gjern og med Bernd Thrysøe som rutelægger. Der var
udfordringer til alle, og løbet var af høj sværhedsgrad, men alle kom i mål inden
for respittiden. Tømmergaarden i Gjern skabte fine rammer forud for løbet.
Resultaterne kan ses på: http://nez2018.msjm.dk/
Kommende mesterskabsløb:
4. afd. af DM og 2. afd. af SM lørdag den 16. juni 2018

Jyske Bank løbet
Arrangerende Klubber: SM Stevns og MBO Borup
Løbsledelse: Erik Molnit, Vagn Olsen, Bent Hansen, John Bach Andersen,
Ivan Jensen, Jan Davidsen, Poul-Erik Iversen, Jens Peter Jensen, Jørgen Jespersen,
Brian Jørgensen
Mødested: Hylleholt Hallen, Faxe Ladeplads
Samlingssted: Stevns Motorklubs klublokale, Boesdalsvej, Rødvig
Tillægsregler og tilmelding: http://www.osport.dk/
Efter 3 DM-løb i Jylland er der fortsat meget spænding omkring
medaljefordelingen i klasserne, så der er god grund til for alle at møde op, når
løbsserien nu fortsætter på Sjælland.
3. afd. af SM søndag den 19. august 2018

Rundt om Hørve
Arrangerende Klub: HAMO Holbæk
Løbsledelse: Birger Nielsen, Egon Christensen, Ib Jensen
Mødested og samlingssted: Vallekilde-Hørve Fritidscenter
Tillægsregler: http://hamo-holbaek.dk/wpcontent/uploads/2018/05/Tillægsregler-SM-3.pdf
Tilmelding: http://www.osport.dk/
Andre løb
Udover ovenstående mesterskabsløb køres lokale løb. Se tillægsregler mv på
http://www.osport.dk/
Oplysninger om efterfølgende mesterskabsløb forventes udsendt i nyhedsbrev i
august.
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Underskrift vedr. kørekort
I forbindelse med sidste års repræsentantskabsmøde blev DASU’s regler vedr.
frakendelse af retten til at føre motorkøretøj ændret. Det fremgår af Reglement 1,
12.209, der nu har følgende formulering:
”For at kunne deltage i et arrangement under DASU, må udøveren – uanset
nationalitet eller sportsligt tilhørsforhold - ikke endeligt være frakendt retten til at
føre motorkøretøj.
Reglen gælder kun i frakendelsesperioden.
Forinden start i et arrangement skal løbsarrangøren sikre sig deltagerens
bekræftelse på dette igennem tro og love erklæring på anmeldelsesblanketten.
Tro og loveerklæringen anvendes alene for en konkurrencedeltager, der er fører af
et konkurrencekøretøj.
Bestemmelsen gælder ikke for internationale løb, der optaget på FIA/CIK’s
internationale kalender.”
På baggrund af ovenstående er det aftalt med osport.dk / knagen.dk, at der på
anmeldelsesblanketten tilføjes flg.:
Endvidere erklærer undertegnede, at føreren af bilen ikke er frakendt retten til at
føre motorkøretøj eller til at erhverve kørekort i Danmark.
Persondatabeskyttelse
Den nye lov om beskyttelse af personlige oplysninger giver også anledning til
overvejelser i DASU. Generelt skal der ikke oplyses mere end nødvendigt i
forbindelse med konkurrencer f.eks. på hjemmesider. Da id.nr. (licensnummer) er
personlig har vejsportsudvalget besluttet, at det ikke længere offentliggøres på
deltagerlister og resultatlister. Det kræver en ændring i reglementet, hvilket vil
ske ved næste revision af reglementet, men allerede nu må klubberne undlade
id.nr. i deltagerlister og resultatlister.
Osport.dk / knagen.dk offentliggør deltagerlister i forbindelse med tilmelding.
Det er aftalt, at disse ikke længere indeholder id.nr.
Klubtilhørsforhold vil fortsat skulle fremgå af deltagerlister og resultatlister af
hensyn til klubkonkurrencer.
Hjemmeside om O-løb
I forbindelse med løbsserie på Sjælland er der lavet en hjemmeside med René
Hansen som redaktør.
Siden omhandler 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/
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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

