
                                                                                               
 

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

 

Nyhedsbrev for O-sporten 

Nr. 3-2017 

 

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. 

 

Mesterskabsløb af høj kvalitet 

I sidste nyhedsbrev blev omtalt de første mesterskabsløb. Herunder omtales de 

næste 2 DM-løb. 

Vejsportsudvalget har evalueret forløbet af mesterskabsløbene, og har til referat 

skrevet: 

Udvalget konstaterede, at de første mesterskabsløb har været fremragende løb. 

DM-løbene har været meget forskellige i forhold til terræn, opbygning mv., men 

hver især af topkvalitet. Til trods for det, har der i år været 7 protester i de 3 DM-

løb. Udvalget anser dette protestantal mere som et udtryk for skærpet 

konkurrence end som en kritik af løbene. 

 

Vikingerunden 2017, VAS 

1.afd. af NEZ, 2. afd. af DM og 2. afd. af SM fredag den 12. maj 2017 

Løbet havde deltagelse af 49 mandskaber. Løbet startede og sluttede i 

Frederikssundshallen, og deltagerne fik masser af udfordringer i øvelsesområdet 

ved Jægerspris, som var stillet til rådighed for dette løb.  

Resultater kan ses på: http://vikingautosport.dk/orientering-o-loeb/resultater-o-

loeb/  

 

Bøgerisløbet 2017, MBO 

2. afd. af NEZ, 3. afd. af DM og 3. afd. af SM lørdag den 13. maj 2017 

Løbet havde deltagelse af 48 mandskaber. Løbet startede og sluttede i 

Herlufmaglehallen, og også her var der udfordringer til alle. Løbet foregik for det 

meste omkring gårde og i åbent område, men der var også blevet plads til nogle 

km i skovene SØ for Sorø. 

Resultater kan ses på: http://bil-o.dk/Dokumenter/Resultat/R20170513MBO.pdf  

 

Resultater for ovenstående løb kan endvidere findes på: 

http://www.osport.dk/ og på http://www.bil-o.dk/   
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Flytning af løb i efteråret 

Af forskellige årsager er der sket rettelser til løbskalenderen. 

Flg. løb er flyttet til nedenstående datoer: 

21. oktober JFM 5  KOM Kjellerup 

4. november  Osportscup SMKG Gladsaxe 

11. november Midnight Run SOMS Struer 

 

Skift af klasse i Hold-DM 

Der har ofte været debat om, hvilken klasse, sammensatte mandskaber i Hold-DM 

skal køre i.  

I reglementet er det formuleret således: 

Et mandskab skal deltage i den mesterskabsklasse, der er afkrydset på licensen. 

Hvis et mandskab har deltaget i et mesterskabsløb i en højere deltagerklasse i 

den pågældende sæson, er denne klasse dog gældende. Et mandskab kan også frit 

anmeldes i en højere klasse 

Ordet ”mandskab” er fremhævet, da det jo så kan tydes sådan, at når der deltages 

med en anden makker end i mesterskabsløb, kan der deltages i en lavere klasse, 

alt efter hvad ens licens berettiger til. 

Der har gennem årene været eksempler på deltagere, der har deltaget i lavere 

klasse ved Hold-DM end i andre mesterskabsløb. F.eks.: Leon Spiegelhauer, VAS, 

2016; Stig W. Ravn, GMK, 2016, 2015, 2014, 2013; Erik Rasmussen, VAS, 2013 

Er der forskel på kørere og observatører? I nedenstående liste er der kun 

medtaget kørere, da det oftest er observatørens licens, der har afgjort 

deltagerklasse. (Undtagen Stig Ravn, da hans deltagelse i M-klassen alene er sket 

af hensyn til NEZ). 

Nedenstående liste indeholder navne, der kan deltage i en lavere klasse ved Hold-

DM. 

For M-kørere er medtaget dem, der ikke kan deltage med deres normale makker 

(forskellige klubber) 

Øvrige M-kørere kan deltage i A-klassen i Hold-DM, hvis deres observatør ikke har 

deltaget i M i mesterskabsløb. 

 

Navn Klub Klasse i 

mesterskab 

Licens-

kategori 

Kan deltage i 

klasse ved 

Hold-DM 

René Hansen ASKH M M-A M – A  

Lars Palle GMK M M-A M – A  

Stig Winther Ravn GMK M B M – A – B  

Erik Rasmussen VAS M B M – A – B  
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Leon Spiegelhauer VAS A C M – A – B – C  

Poul Erik Pedersen MBO A C M – A – B – C 

Finn Hvidberg TMS A C M – A – B – C  

Børge Holm TMS M M-A M – A  

Hans Jørgen Nielsen HAMO B C M – A – B – C  

Michael Nystrup Larsen SOMS M M-A M – A  

Morten Jäger SOMS M D M – A – B – C 

 

Kommende mesterskabsløb 

 

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/  

I kan stadig nå at tilmelde jer til løbet (sidste tilmelding er 13. juni) 

 

5. afd. af DM og 3. afd. af JFM lørdag den 19. august 2017: 

CIRCLE K løbet 

Arrangerende Klub: AAS Aarhus 

Løbsledelse: Bjarne Andersen, Bernd Thrysøe 

Mødested og samlingssted: CIRCLE K, Viborg Hovedvej 44, 7100 Vejle 

Tillægsregler og tilmelding: http://dm5.msjm.dk/  

 

Hold-DM og 4. afd. af JFM lørdag den 9. september 2017: 

TOYOTA – løbet 2017 

Arrangerende Klub: TMS Thy 

Løbsledelse: Ole Skov, Bjarne Agesen, Ole Bach 

Mødested: Toyota, Thisted 

Samlingssted: Øst Vilsund gl. Færgekro 

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