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Nyhedsbrev for O-sporten 

Nr. 1-2017 

 

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. 

 

Aflysning af mesterskabsløb – og erstatningsdatoer udpeget 

Desværre har Verner Hald på grund af sygdom måtte aflyse Vendsyssel Rundt, der 

skulle køres 29. april og som skulle tælle til både DM og JFM. Dette har vi i 

vejsportsudvalget måttet tage til efterretning. Da vi gerne vil have serierne ”fyldt 

op” har udvalget udpeget flg. erstatningsløb til turneringerne: 

DM: NEZ-løbet i VAS/Frederikssund fredag den 12. maj bliver tællende til DM. 

JFM: KOM/Kjellerup flytter deres løb den 30. oktober til lørdag den 28. oktober 

og bliver tællende til JFM. 

Tak til VAS og KOM for velvillighed i forbindelse med ændringerne. 

 

Ny mesterskabsoversigt 

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

dette nyhedsbrev som bilag. 

 

Sæsonstart  

Her i marts-måned, og når foråret er på vej, er det heldigvis også tiden for at o-

løbssæsonen starter. De første lokale løb er blevet afviklet, og 

mesterskabsskabssæsonen starter også snart op.  

Følgende mesterskabsløb har åbnet for tilmelding og omtales her:  

 

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

CIRCLE K løbet 
Arrangerende Klub: AAS Aarhus 

Løbsledelse: Bjarne Andersen, Bernd Thrysøe 

Mødested og samlingssted: Cirkle K, Viborg Hovedvej 44, Vejle 

Tillægsregler og tilmelding: http://dm1.msjm.dk/ 
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2. afd. af JFM lørdag den 8. april 2017: 

Til højre og lidt hen ad 

Arrangerende klub: KOM Kjellerup 

Løbsledelse: Harry Hansen, Anders Fisker 

Mødested og samlingssted: Rødkærsbro Hallen, Brandstrupvej 25, Rødkærsbro 

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

 

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

Roskilde Rundt 2017 

Arrangerende klub: ASKH Hedeland 

Løbsledelse: René Hansen, Ole Skov, Søren Pedersen, Jens Carlsen 

Mødested og samlingssted: ASKH’s klubhus, Maglehøjen 14, Roskilde 

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

Løbet er desuden tællende til Øresundsserien 2017 

 

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 

 

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 
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