DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION
Vejsportsudvalget
Nyhedsbrev for O-sporten
Nr. 2-2020
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.
Sæsonen er som bekendt ikke gået i gang endnu
På grund af restriktioner i forbindelse med Corona-epidemien, har vi selvfølgelig
heller ikke kunnet køre løb.
Vejsportsudvalget har haft et telefonmøde den 14. april og der drøftet situationen, samt planlagt mesterskabsserier for i år. Dette selvfølgelig under forudsætning af, at det igen er muligt at arrangere løb.
I dette nyhedsbrev har vi valgt at indsætte hele referatet som afslutning på nyhedsbrevet.
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

Vejsportsudvalget
Sorø, den 21. april 2020
Referat af Vejsportsudvalgsmøde 02/20 (ekstraordinært møde)
Afholdt den 14. april 2020 kl. 19.00 via Messenger.
Til stede:
Referat:

Ole Skov, Jørgen Skjøt, Bernd Thrysøe, Ulrik Hejl, Michael Andersen
Ole Skov og Jørgen Skjøt

Dagsorden
1. Godkendelse af referat 01/20
Referatet er godkendt skriftligt af udvalget.
2. Restriktioner for afholdelse af løb
I forbindelse med ”Corona-krisen” udarbejder regeringen løbende restriktioner i forhold til,
hvilke omgangsformer og aktiviteter befolkningen skal/kan efterleve. Senest er der udmeldt en
lang række restriktioner gældende indtil 10. maj 2020, herunder afstandskrav til andre, hygiejne,
ingen forsamlinger på over 10 personer osv.
Samtidig blev det tilkendegivet, at der efter den 10. maj 2020 stadig ville være restriktioner, og
at der kunne blive tale om en gradvis lempelse, som kan tage længere tid. DASU følger officielt
de udmeldinger, som DIF udsender, og her har man aflyst alle sports- og træningsaktiviteter indtil
10. maj 2020.
Ud over disse officielle udmeldinger er der særlige problemstillinger i forhold til afvikling af
bilorienteringsløb og klassiske pålidelighedsløb. Det er bl.a.
- Der skal være tid til planlægning af løbet. For løbsledelsen er der begrænsninger i forhold
til kontakt til lodsejere, kørsel i området, når der er påbud om begrænsninger i bevægelig
hed mv.
- Hvordan lever vi op til at holde afstand ved mødested, samlingssted, samt ved tidskontroller
mv.?
Der er ingen tvivl om, at der blandt deltagere, løbsarrangører m.fl. er et ønske om at komme i
gang igen hurtigst muligt. Som arrangører af løbene vil det dog være klubbernes ansvar at sørge
for, at der er taget højde for ovenstående faktorer, så risikoen for smitte bliver begrænset mest
muligt.
3. Afvikling af mesterskaber i 2020
Nogle af de løb, der for sæsonen 2020 er udpeget som mesterskabsløb er på grund af Corona krisen blevet aflyst eller udskudt. Det betyder, at Vejsportsudvalget er nødsaget til at revurdere
oversigten over mesterskabsafdelingerne.
Udvalget vurderer for nuværende, at det med en enkelt undtagelse, ikke vil være muligt at afvikle
mesterskabsløb inden sommerferien, når der skal tages hensyn til tilrettelæggelse og planlægning
efter ophævelsen af gældende restriktioner.
Flere klubber, der har fået deres mesterskabsafdelinger aflyst, har over for udvalget tilkendegivet,
at deres løb eventuelt kan flyttes til efteråret, ligesom et par klubber med løb tællende til landsdelsmesterskaber i efteråret har tilbudt, at løbet også kan afvikles som et DM-løb Dette er vi i

udvalget meget taknemmelige for. Men bortset fra et par eksempler er det ikke muligt at presse
flere løb ind i kalenderen i efteråret.
Udvalget har for nuværende ingen mulighed for at vurdere, hvornår restriktionerne åbner op for
afvikling af vore to typer af løb, men såfremt det bliver muligt at afvikle et enkelt klassisk løb i
juni og ellers afvikle løb fra medio august, afvikles mesterskaberne indtil videre efter følgende
plan:
BILORIENTERING:
NEZ-løb:
4. september - NEZ 1: Et samarbejde mellem RAS og AAS.
5. september - NEZ 2: Afvikles i forbindelse med AAS´s DM-løb.
Hold-DM:
22. august i HAMO (som planlagt)
DM-løb:
- 5. september i AAS (som planlagt)
- 17. oktober i ASKH (som planlagt)
- 31. oktober i SAK (som planlagt)
- 7. november i KOM (JFM-løb opgraderes til DM-løb)
I henhold til reglementet skal der medregnes 3 løb som tællende.
JFM-løb:
- 5. september i AAS (som planlagt)
- 10. oktober i BOAS (aftalt med Frank Kjeldsen og Kurt Rasmussen)
- 7. november i KOM (som planlagt)
- 28. november i AAS (aftalt med Hans Ole Nielsen)
I henhold til mesterskabsbestemmelserne skal der medregnes 3 løb som tællende.
SM-løb:
- 22. august i HAMO (som planlagt)
- 27. september i VAS (som planlagt)
- 17. oktober i ASKH (som planlagt)
- 31. oktober i SAK (som planlagt)
I henhold til mesterskabsbestemmelserne skal der medregnes 3 løb som tællende.
PÅLIDELIGHEDSLØB (CC-CARS CLASSIC):
DM-løb:
- 20. juni i SAK (flyttet fra 25. april)
- 15. august i DHMC (som planlagt)
- 12. september i DRC (flyttet fra 20. juni)
- 26. september i MKC/SMKG (som planlagt)
- 24. oktober i LOMS (som planlagt)
Vejsportsudvalget har besluttet, at der som følge af den ekstraordinære situation i år alene
skal medregnes 3 løb som tællende.
Hvis det ikke bliver tilfældet og at der eksempelvis først kan køres løb efter den 1. september
2020 har Vejsportsudvalget udarbejdet en plan for hvorledes mesterskabsserierne i så fald kommer til at se ud, men herom senere, hvis dette skulle blive aktuelt.
4. Kalender 2021
Udvalget udsender som sædvanlig før sommerferien en vejledende kalender med forslag til hvornår der forventes at skulle afvikles mesterskabsløb i 2021. I udvalget har vi vedtaget at klubber,

der har fået aflyst deres mesterskabsløb i 2020 på grund af krisen, vil blive opprioriteret, såfremt
de søger mesterskabsløb i 2021.
5. Budget for 2020
DASU har på grund af krisen haft svigtende indtægter. Bestyrelsen har derfor anmodet udvalgene
om at finde besparelser i udvalgets budget/aktiviteter.
Vejsportsudvalget foreslår besparelser på flg. områder:
-

Udvalgsmøder for resten af året afholdes virtuelt.

-

Der afholdes ikke informationsmøder i september (der planlægges ikke med de
reglementsændringer).

-

Der afholdes ikke kurser i år (ikke nok tilmeldte).

-

Dommerudgifter bliver markant mindre pga. færre løb.

-

På grund af besparelser sendes ikke dommer til NEZ i bilorienteringsløb i Sverige.

-

Den planlagte Classic Day er aflyst.

store

Udvalget har i forbindelse med fremsendelsen af det ændrede budget overfor bestyrelsen pointeret, at der alene er tale om et ”krisebudget”, og at dette ikke kan anvendes som grundlag for en
automatisk fremskrivning som budget for næste år.

6. Nyhedsbrev
Der udsendes nyhedsbrev til henholdsvis Classic og Bil-o med optryk af referatet fra dette udvalgsmøde.

7. Eventuelt
Udvalget har besluttet, at den forudbetalte standleje til bilmessen, der skulle have været afholdt
den 20. og 21. marts 2020, overføres til den tilsvarende bilmesse, der forventes afholdt på samme
tidspunkt i 2021.

Ole Skov / Jørgen Skjøt

