
                                                                                               
 

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

 

Nyhedsbrev for O-sporten 

Nr. 3-2018 

 

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. 

 

Omtale af afholdte mesterskabsløb 

Der har siden sidste nyhedsbrev kun været kørt 1 mesterskabsløb – det har været 

en lang (og varm) sommerferie. 

Jyske Bank løbet  

4. afd. af DM og 2. afd. af SM lørdag den 16. juni 2018 

Med start i Faxe Ladeplads blev deltagerne ført gennem skønne områder på 

Stevns, blandt andet skovområde ved Vemmetofte og til sidst en tur i det gamle 

kalkbrud i Boesdal. Løbsledelsen levede helt op til de store forventninger, som de 

gennem flere år har skabt. Løbet var afvekslende og med mange fine detaljer. 

Klubhuset i Boesdal var helt perfekte rammer til en hyggelig afslutning på første 

halvårs mesterskabsløb. 

Resultater kan ses på: 

http://stevnsmotorklub.dk/Resultater/2018/180620%20Resultatliste_JyskeBankLø

bet_2018.pdf  

 

Kommende mesterskabsløb: 

Efter ferien er vi nu klar til anden halvdel af sæsonen. Der er fortsat spænding 

omkring medaljerne i klasserne i mesterskabsserierne, så det gælder om at møde 

op for at få del i points, støtte løbsledelserne, samt kåre medaljevinderne. 

 

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/wp-

content/uploads/2018/05/Tillægsregler-SM-3.pdf  

Tilmelding: http://www.osport.dk/  
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5. afd. af DM og 4. afd. af JFM lørdag den 25. august 2018  

EL:CON GRENAA-LØBET  

Arrangerende klub: DMKA Djursland 

Løbsledelse: Lars Vinther, John Knudsen 

Mødested: Ørum Aktiv Center, 8585 Ørum Djurs 

Samlingssted: EL:CON, Kattegatvej 3, Grenaa Havn 

Tillægsregler: http://team-boas.dk/wp-content/uploads/2018/06/Tillægsregler-

Grenaa-løbet.pdf  

Tilmelding: http://www.osport.dk/  

Klubben har fornøjelsen at byde alle landets bil-O-kørere velkommen til løb på 

Djursland. Det er 31 år siden klubben sidst kunne byde velkommen til et DM løb 

på Djursland. 

 

HOLD-DM og 5. afd. af JFM lørdag den 1. september 2018 

Autofokus-Løbet 

Arrangerende klub: BOAS Bjerringbro 

Løbsledelse: Frank Kjeldsen, Kurt Rasmussen, Kenneth Kjeldsen, Alexander 

Rasmussen. 

Mødested: Autofokus, Ebeltoftvej 1, Drastrup, 8960 Randers SØ 

Samlingssted: Per Hjort, Fabriksvej 10, Assens, 9550 Mariager 

Tillægsregler: http://team-boas.dk/wp-content/uploads/2018/06/Tillægsregler-

til-Autofokus-Løbet.pdf  

Tilmelding: http://www.osport.dk/  

Løbet er den årlige konkurrence om DM for klubhold, og alle klubber med mindst 

3 mandskaber møder op for at forsvare klubbens ære. Endvidere kan klubber med 

mindre end 3 mandskaber få godkendt fælles klubhold med andre klubber. 

Den opmærksomme læser kan se, at mødested og samlingssted ligger på hver 

side af Randers Fjord. En af annoncørerne i indbydelsen indikerer, at turen ikke 

kun foregår på landjord, spændende…… 

 

6. afd. af DM og 4. afd. af SM lørdag den 15. september 2018 

Operation Nordfalster  

Arrangerende klub: SAK Sydsjælland 

Løbsledelse: Arne Rasmussen, Ole Skov, René Hansen, Finn Højlund Hansen 

Mødested og samlingssted: Højmølle Kro, Nykøbingvej, Ved afkørsel 44 på 

Sydmotorvejen. 

Tillægsregler: http://bil-o.dk/Dokumenter/Tillaeg/T20180915SAK.pdf  
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Tilmelding: http://www.osport.dk/  

Gennem mange år har Operation Nordfalster været et ”must” at køre, da det 

borgede for god kvalitet med ”Brugsmanden” Poul Jensen som løbsledelse. SAK 

forsøger nu at følge op med et løb på Nordfalster igen. 

Løbet er sidste afdeling af DM, og det forventes, at medaljetagerne kan hædres 

efter løbet. Mød op og vær med til at kåre medaljetagerne. 

 

6. af. af JFM lørdag den 22. september 2018 

REMA 1000 Løbet 

Arrangerende klub: AAS Aahus 

Løbsledelse: Hans Jacobsen, Hans Jørgen Andersen 

Mødested og samlingssted: Søften Kultur- og Idrætscenter Café SKIC,  Kvottrupvej 

9, Søften, 8382 Hinnerup 

Tillægsregler: http://bilsport.app-partner.dk/wp-

content/uploads/sites/7/2018/08/2018-Orientering-DJF08-Tillægsregler-01.pdf  

Tilmelding: http://www.osport.dk/  

 

NEZ-løb 

Den 8. og 9. september afholdes 3. og 4. afdeling af NEZ-mesterskabet i Sverige. 

Fra Danmark forventes deltagelse af 10 mandskaber. Er andre interesseret i at 

”snuse” til de spændende løb i Sverige kan oplysninger herom fås ved NEZ-

deltagerne, f.eks. Jan Søndergaard, Bent Mikkelsen, Ole Skov. 

 

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. 

 

Deltagelse på klubhold ved HOLD-DM 

Efter forespørgsel har vejsportsudvalget på baggrund af reglementet omkring 

Hold-DM samt hidtidig praksis i forhold til stamklub, licensforhold mv. præciseret 

følgende principper for deltagelse i Hold-DM: 

For at kunne deltage i Hold-DM for en klub skal man kunne leve op til et af 

følgende kriterier: 

1. Alle, der har kørt O-løb i sæsonen, deltager for den klub, som er 

stamklubben (grundlicens som aktivt medlem). Dog kan flere klubber 

søge om fælles klubhold (max 2 mandskaber pr. klub). 

2. Hvis man har grundlicens i klub, og er almindeligt medlem (B-medlem) i 

anden klub, kan man deltage for den anden klub, såfremt 
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grundlicensen ikke er benyttet til O-løb i sæsonen. Der skal ikke her 

løses en-dags-licens, da der jo er løst gyldig licens. 

3. Andre medlemmer i en klub (Almindelig medlem -B-medlem), kan 

deltage for klubholdet på en-dags-licens. 

 

Forsøgsløb vedr. elektronisk kontrol af ruten 

I forbindelse med DM-finalen den 15. september 2018, bliver der inviteret til et 

lille træningsløb, hvor der skal afprøves en ny og mere nutidsorienteret form for 

bilorientering. Denne form kræver, at man er indehaver af en smartphone, eller 

endnu bedre: En tablet med gps-opkobling, da udsatte skilte og kontrolkort er 

erstattet af elektroniske kontroller. Køreordre bliver dog stadig udleveret i 

papirform. 

Det er et forsøgsløb for evaluering og feed-back som instruktørgruppen står for. 

Løbet afvikles inden selve DM-løbet og vil være på 20-25 kilometer. Der laves to 

ruter, en let (C) og en svær (A). 

Inden for kort tid vil der blive lagt tillægsregler på knagen.dk, hvor tilmelding er 

nødvendig - da der inden løbet skal fremsendes elektronisk materiale til 

smartphone/tablet. 

Vi kan kun opfordre alle til at tage det som en lille opvarmning inden DM-finalen, 

samtidigt med muligheden for at påvirke udviklingen af denne nye køreordreform. 

Vel mødt!   Henrik Jørgensen – Poul Erik Nielsen 

 

Kalender 2019 

Udvalget har før sommerferien udsendt vejledende kalender, og de første klubber 

har søgt løb. Blandt andet er NEZ-løbene i bilorientering fastlagt  

- 3. maj 2019 SAK  

- 4. maj 2019 SM/MBO 

Vejsportsudvalget opfordrer til, at klubberne søger løb, så vi fortsat kan dyrke 

vores sport. 

Ansøgte løb bliver vist på DASU’s hjemmeside: 

https://www.dasu.dk/sportsgrene/vejsport/#/kalender-2019  

Det skal dog gøres opmærksom på, at dette er til orientering – der er ikke hermed 

taget stilling til mesterskabsserier mv. 

 

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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