
                                                                                               
 

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

 

Nyhedsbrev for O-sporten 

Nr. 5-2017 

 

Nyhedsbreve for bil-o-sporten sendes til deltagere, løbsledere, dommere m.fl.  

Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet, bedes du sende en mail om det 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. 

 

Sæsonen 2017  

Sæsonen for mesterskabsløb inden for O-løb er nu slut. I vejsportsudvalget har vi 

evalueret forløbet af sæsonen, og vi er meget tilfredse med, at det har været muligt at 

have 6 DM-løb, 1 Hold-DM, 5 SM-løb og 5 JFM-løb – selvfølgelig med overlap mellem de 

forskellige mesterskaber. Der har været tale om løb af forskellig sværhedsgrad, 

forskellige terræntyper, forskellig opbygning mv. Generelt har det været løb af god 

kvalitet, og der har generelt været meget tilfredse deltagere og god stemning efter 

løbene. 

Vi har lavet lidt statistik over deltagelse i løbene. Uddrag af denne statistik: 

Til DM-løbene (incl. Hold-DM) har der i 7 løb deltaget i alt 272 mandskaber, hvilket giver 

38,9 i gennemsnit. I 2016 var de tilsvarende tal: 7 løb, 299 mandskaber – 42,7 i 

gennemsnit. 

Til JFM- og SM-løbene (som ikke talte til DM) har der i 3 løb deltaget 73 mandskaber, 

hvilket giver 24,3 mandskaber i gennemsnit. I 2016 var de tilsvarende tal: 4 løb, 99 

mandskaber – 24,8 i gennemsnit. 

Derudover har vi registreret, at der har været 18 andre løb med i alt 282 mandskaber til 

start, hvilket giver 15,7 mandskaber i gennemsnit (Nytårsløbene i RAS og SAK er ikke 

medregnet her, da løbene jo ikke er afviklet endnu). De tilsvarende tal i 2016: 19 løb, 278 

mandskaber – 14,6 i gennemsnit. 

Der har således været en nedgang i antal deltagere i DM-løbene i forhold til sidste år, 

samme antal i SM/JFM-løbene, samt en mindre fremgang i de øvrige løb. 

 

Reglementsændringer 2018 

Der er kun nogle få ændringer i reglementet for 2018. Det drejer sig om præciseringer i 

forhold til indtegnede signaturer på kort, reglement 4.110 F, samt fjernelse af 

kommunikationskontrol, reglement 4.128. 

Link til reglement: https://www.dasu.dk/reglementer/#/reglement-4-vejsport 
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Oversigt over medaljetagere 2017 

Vejsportsudvalget har lavet nedenstående oversigt over medaljetagere i de forskellige 

mesterskaber 2017.  

 DM SM JFM 

 M-klassen 

1 Børge Holm, TMS 

Jørn Mørup, SOMS 

Bjarne Hansen, VAS 

Jan Johansen, VAS 

Børge Holm, TMS 

Jørn Mørup, SOMS 

2 Bjarne Hansen, VAS 

Jan Johansen, VAS 

Steen Olsen, VAS 

Henrik Jørgensen, VAS 

Poul Brøndum, RAS 

Egon Brøndum, RAS 

3 Bjarne Andersen, AAS 

Bernd Thrysøe, AAS 

Erik Rasmussen, VAS 

John Michelsen, VAS 

Bjarne Andersen, AAS 

Bernd Thrysøe, AAs 

 A-klassen 

1 Niels Oluf Jessen, DHMC 

Aage Keseler Kirketerp, GMK 

Leon Spiegelhauer, VAS 

Kim Pedersen, ASKH 

Niels Oluf Jessen, DHMC 

Aage Keseler Kirketerp, GMK 

2 Ib Rasmussen, HAMO 

Ken Sørstrup, HAMO 

Ib Rasmussen, HAMO 

Ken Sørstrup, HAMO 

Finn Hvidberg, TMS 

Bjarne Nielsen, TMS 

3 Leon Spiegekhauer, VAS 

Kim Pedersen, ASKH 

Poul Erik Pedersen, MBO 

Ib Jensen, MBO 

Harry Hansen, KOM 

Anders Fisker, KOM 

 B-klassen 

1 Kurt Rasmussen, BOAS 

Alexander Rasmussen, BOAS 

Michael Andersen, HAMO 

Jørgen Jensen, HAMO 

Kurt Rasmussen, BOAS 

Alexander Rasmussen, BOAS 

2 Michael Andersen, HAMO 

Jørgen Jensen, HAMO 

Charlotte Busck, ASKH 

Steen Klit, ASKH 

Hans Jakobsen, AAS 

Hans Jørgen Andersen, AAS 

3 Hans Jørgen Nielsen, HAMO 

Anders H. Nielsen, HAMO 

Hans Jørgen Nielsen, HAMO 

Anders H. Nielsen, HAMO 

Tage Mogensen, BOAS 

Ole B. Pedersen, BOAS 

 C-klassen 

1 Kenneth Kjeldsen, BOAS 

Frank Kjeldsen, BOAS 

Søren Pedersen, ASKH 

Jens Carlsen, ASKH 

Bente Nielsen, IMK 

Brian Nielsen, IMK 

2 Kim Mortensen, MBO 

Niels Flindt Nielsen, MBO 

Kim Mortensen, MBO 

Niels Flindt Nielsen, MBO 

Niels P. Rolighed, DHMC 

Ditte Rolighed, DHMC 

3   Niels Aage Jensen, BOAS 

Henning Larsen, BOAS 

 D-klassen   

1  Kim Jensen, HAMO 

Jannik Schmidt, HAMO 

 

 Hold 

1 GMK, Grindsted HAMO, Holbæk BOAS, Bjerringbro 

2 TMS, Thy   

3 AAS, Aarhus   

Udvalget ønsker alle medaljetagerne tillykke med de fine resultater. 
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Mesterskabssæsonen 2018 

Vejsportsudvalget har arbejdet med løbskalenderen for 2018.  

Der er planlagt med 6 afdelinger af DM, 1Hold-DM, 6 JFM-løb, 6 SM-løb og 2 NEZ-løb i 

Danmark (selvfølgelig med sammenfald af nogle af afdelingerne).  

Foreløbig løbskalender for 2018 (der tages forbehold for ændringer): 

Dato Klub NEZ DM JFM SM 

17. marts VAS    X 

24. marts TMS  X X  

20. april AAS X X X  

21. april AAS X X X  

16. juni SM-MBO  X  X 

19. august HAMO    X 

25. august DMKA  X X  

1.september BOAS  Hold X  

7. september Sverige X    

8. september Sverige X    

15. september SAK  X  X 

22. september AAS   X  

5. oktober Finland X    

6. oktober Finland X    

13. oktober ASKH    X 

3. november HAMO    X 

 

Fremtiden for bilorienteringsløb 

Vi er sikkert alle klar over, at vi de seneste år ikke har fået mange nye deltagere i 

bilorienteringsløb. Klubberne har gennem årene forsøgt mange ting for at få nye 

deltagere i sporten. Vejsportsudvalget indbyder til et møde for alle interesserede for om 

muligt at finde frem til nye initiativer. Udvalget vil gerne opfordre til godt fremmøde til 

mødet: 

 

INFORMATIONS-/DIALOGMØDE vedr.  BILORIENTERINGSLØB 

Til alle med interesse for bilorienteringsløb 

Vejsportsudvalget indbyder hermed til informations-/dialogmøde omkring bilorienteringsløb 

fremover. 

Mødet afholdes på Fjelsted Skovkro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, søndag den 14. januar 2018 

kl. 12.00 – 15.30. 

Program for mødet: 

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost 

Kl. 13.00 – 15.30 Møde med drøftelse af bl.a. flg. emner: 

1. Reglement. Er det for svært at starte med O-løb? Hvordan gør vi det lettere at lave løb? 

2. Som løbsledere for mesterskabsløb er der mange gengangere. Kan det fordeles bedre? 

3. Klasseinddeling. Har vi den rigtige fordeling i klasserne?  

4. Protester i mesterskabsløb. Kan disse undgås? Protestfrie løb?  

5. Hvordan får vi nye deltagere? Markedsføring?  

6. – og så har I sikkert også nogle emner, som vi kan drøfte. 

Vilkår for deltagelse i mødet: Udgifter til selve mødets afholdelse, herunder frokost, afholdes af 

DASU. Transport til mødet kan ikke dækkes af DASU. 

Vejsportsudvalget håber på, at rigtig mange har lyst til og mulighed for at deltage i mødet. 

Tilmelding med navn, adresse, tlf.nr. skal ske senest den 4/1-2018 til skovbroby@gmail.com  

Umiddelbart derefter udsendes deltagerliste, så at evt. samkørsel kan aftales. 

Vejsportsudvalget                   .                    
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Løbslederkursus 

Kursussektionen har opslået løbslederkursus. Vejsportsudvalget opfordrer interesserede 

til at melde sig, så der kan blive et hold. Tilmeldingen foretages af klubben via DASU’s 

klubportal senest 2. januar 2018. 

 

Kursusopslaget: 

423 og 424 - Løbslægger i åbne O-løb, trænings- og lukkede løb  

Kursus startdato  13-01-2018 09:30  Kursus slutdato  14-01-2018 16:00  

Sidste frist for 

tilmelding  

 

02-01-2018  Pris  3.000,00  

OF 423 

Kursusbeskrivelse og formål 

OF423 kursus for løbslæggere for alle typer af O-løb afholdes normalt sammen med OF413 

kursus. Kurserne gennemføres samlet som et weekendkursus og opfylder de krav, som stilles i 

Reglement 4 for uddannelse til løbslægger for alle kategorier af O-løb. Kurset er åbent for alle 

medlemmer af DASU som bliver indstillet til deltagelse af deres stamklub og som har OF424 

licens. Efter gennemførelse af kurset med tilfredsstillende resultat, kan kursisten få udstedt 

officiallicens OF423. 

Kursisten vil efter gennemførelse af kurset kunne foretage den sportslige tilrettelæggelse af alle 

former for O-løb på betryggende vis. 

Målsætning med kurset 

Kursisten skal efter gennemførelse af kurset kunne beherske alle former for discipliner, der 

anvendes inden for O-sporten, og skal være i stand til at tilrettelægge en O-løbs konkurrence. 

Kursisten skal kunne anvende det af DASU udviklede tegneprogram for køreordrer. 

  

OF 424 

Kursusbeskrivelse og formål 

OF424 kursus til løbsleder og løbslægger for lukkede O-løb og træningsløb samt løbslægger for 

åbne C- og D-løb. Kurset er grundlæggende for alle løbsledere og løbslæggere inden for O-

sporten. Kurset gennemføres som weekendkursus og opfylder de krav, som er stillet i 

Reglement 4 for uddannelse til løbsleder og løbslægger og er åbent for alle medlemmer af 

DASU, som bliver indstillet til deltagelse af deres stamklub.  

Efter gennemførelse af kurset med tilfredsstillende resultat, kan kursisten få udstedt 

officiallicens OF424. 

Målsætning med kurset 

Kursisten vil efter gennemførelse af kurset kunne foretage den sportslige tilrettelæggelse, samt 

administrere og afvikle et lukket løb og trænings O-løb samt udføre den sportslige 

tilrettelæggelse af åbne C- og D-løb på betryggende vis. 

Kursisten vil endvidere kunne beherske og anvende det af DASU udviklede tegneprogram til 

udførelse af køreordrer til O-løb. 

Efter opnåelse af OF 424 licens og efter indstilling fra sin stamklub vil kursisten kunne optages 

på kursus til OF 423. 

Kursisten skal efter gennemførelse af kurset, have viden om at O-løb skal søges ved politi og 

DASU. Kursisten skal have kendskab til planlægning af løb, til opbygning og udformning af 

køreordrer, herunder kunne beherske tegneprogrammet til udarbejdelse af disse.  

Kursisten skal kunne udarbejde tidsplaner for løbet, foretage beregning af deltagernes 

kontrolkort samt have kendskab til Reglement 4 for O-løb.  

Kursisten skal endvidere have kendskab til regler for protestbehandling og være orienteret om 

Reglement 1 generelt. 

Kursussted: 

Fjelsted Skovkro, Store Landevej 92, 5592 Ejby 

 

 

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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