
                                                                                               
 

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

 

Nyhedsbrev for O-sporten 

Nr. 3-2020 

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

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

 

Coronasituationen 

Desværre har Coronasituationen og restriktionerne i den forbindelse betydet, at der ikke 

har været kørt o-løb fra marts til nu. 

I vejsportsudvalget håber vi, at lempelserne i restriktionerne betyder, at vi igen kan køre 

efter sommerferien. 

I den forbindelse er det vigtigt at påpege, at vi alle (klubber, deltagere…) følger de 

retningslinjer, der bliver opstillet, herunder afstand, hygiejne mv. 

DASU har gennem forløbet henvist til retningslinjer, som DIF har udarbejdet, og DASU har 

desuden opstillet specifikke retningslinjer for motorsporten. Disse har man samlet på flg. 

hjemmeside: https://www.dasu.dk/om-dasu/dasu-covid-19/  

Siden vil blive justeret, når der bl.a. fra myndighederne kommer nye ting. 

 

Mesterskabssæsonen 2020 

Vejsportsudvalget har justeret kalenderen for mesterskabsløb i 2020.  

Nedenstående oversigt viser, hvornår der køres mesterskabsløb (Der tages forbehold for, 

at der ikke er restriktioner, der kan forhindre, at løbene kan køres): 

Dato Klub NEZ DM JFM SM 

Lørdag 22. august HAMO  Hold  X 

Fredag 4. september RAS/AAS X    

Lørdag 5. september AAS X X X  

Fredag 18. september  Finland X    

Lørdag 19. september Finland X    

Søndag 27. september VAS    X 

Fredag 2. oktober Sverige X    

Lørdag 3. oktober Sverige X    

Lørdag 10. oktober BOAS   X  

Lørdag 17. oktober ASKH  X  X 

Lørdag 31. oktober SAK  X  X 

Lørdag 7. november KOM  X X  

Lørdag 28. november AAS   X  

Derudover vil der være lokale løb tællende til andre turneringer. 

 

HOLD-DM – IB JENSEN MEMORIAL 

Det første mesterskabsløb efter sommerferien bliver således HOLD-DM, som arrangeres 

af HAMO den 22. august.  

Tillægsregler kan ses på: https://hamo.dk/wp-content/uploads/Till%C3%A6gsregler-

HOLD-DM.pdf  

Vejsportsudvalget opfordrer alle klubber til at stille et klubhold. Hold-DM er et af årets 

største o-sports-arrangementer, som alle bør deltage i.  
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Hvis en klub ikke kan stille med 3 mandskaber, henvises til muligheden for at søge om 

sammensat klubhold (ansøgning herom sendes til vejsportsudvalget).  

Som løbsnavnet fortæller, er løbet et mindeløb for Ib Jensen, der som deltager og 

løbsleder har været markant indenfor o-sporten – også af den grund bør alle deltage i 

løbet. 

 

Kalender for 2021 

Selvom sommerpausen står for døren har vi i Vejsportsudvalget allerede nu rettet blikket 

frem mod den kommende sæson, idet det snart er tid til at tage hul på planlægningen af 

2021 - sæsonen. 

Den vejledende kalender for vejsport 2021 er udsendt til klubberne, men vedlægges også 

dette nyhedsbrev som bilag. I kalenderen er markeret forslag til løbsdage for P-løb (CC-

CARS DASU Classic) og O-løb (mesterskabsløb). Der vil selvfølgelig være behov for andre 

datoer til lokale løb, og andre løb, der ikke tæller til disse turneringer. 

Klubber og løbsledere opfordres hermed til at have denne kalender for øje ved ansøgning 

om løbsdage, idet Vejsportsudvalget gerne vil sikre en god spredning af løbene hen over 

sæsonen. Der kan selvfølgelig være gode grunde til, at der søges om løb på andre datoer, 

hvorfor kalenderen i sådanne tilfælde blot er vejledende. 

Ved tildelingen af mesterskabsløb i sæson 2021 vil der i overensstemmelse med vore 

tidligere udmeldinger være fortrinsret for de klubber, der på grund af Corona krisen har 

været nødsaget til at aflyse allerede planlagte arrangementer i 2020. 

Ansøgningsfrister fremgår af DASU Reglement 1, bilag A:  

Nordiske mesterskaber (NEZ): 1. juli 2020. Denne dato er dog ikke relevant i år, da de 3 

klubber som fik aflyst deres NEZ-afdelinger her i foråret alle har tilkendegivet, at de er 

ansøgere til de samme afdelinger i 2021. Vi har derfor allerede nu angivet de 

arrangerende klubbers navne ud for de respektive datoer. 

Øvrige arrangementer: 15. oktober 2020. Her ser vi i Vejsportsudvalget frem til at 

modtage en lang række ansøgninger, så vi kan få en sæson 2021 fyldt med aktiviteter og 

nogle gode turneringer. 

Løbsdage søges på skema. Link hertil via DASU’s hjemmeside – Klubservice – Ansøgning 

om løbsdage – Vejsport (Link: 
https://app.box.com/s/j6rape7r77w39fxaok709oh6egs12ouf ).  

 

Referat af Vejsportsudvalgets møde 17. juni 

Referatet fra det sidste møde i vejsportsudvalget vedlægges. 

 

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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