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

Vejsportsudvalget
Nyhedsbrev for O-sporten
Nr. 4-2020
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.
Endelig i gang igen med mesterskabsløb
Corona-krisen har som bekendt betydet, at alle mesterskabsløb i forårssæsonen
er blevet aflyst. Heldigvis har det været muligt at komme i gang efter sommerferien, og det betyder selvfølgelig en kort og komprimeret sæson for mesterskabsløbene.
Corona-epidemien er desværre ikke slut, og derfor er det vigtigt, at alle respekterer de retningslinjer, der bliver opstillet i forhold til dette. Vejsportsudvalget har
til løbslederne sendt oversigt over tiltag, herunder at forholdene ved start og mål
skal være sådan, at der kan holdes afstand. Men også deltagerne har et ansvar for
at holde afstand.
Både hvad angår DM, SM og JFM gælder det, at turneringen i år bliver på 4 tællende løb, hvoraf 3 tæller med. I skrivende stund er der afholdt 1 løb i hver turnering. Alle har således stadig en chance for at deltage i medaljekampen.
Herunder kommer en kort omtale af de afholdte mesterskabsløb og af de kommende løb:
Ib Jensen Memorial, HAMO
Hold-DM og 1. afd. af SM lørdag den 22. august 2020
Løbet havde deltagelse af 43 mandskaber. Løbet startede i Nykøbing Sjælland og
sluttede i Hørve.
Løbsledelsen havde lavet en spændende og svær rute med bl.a. et spændende
skovområde, som vist ikke tidligere har været benyttet til O-løb. Tidsforbruget
blev for deltagerne højt.
Resultater kan ses på: https://hamo.dk/wp-content/uploads/HOLD-DM-resultat.pdf
Bygholm Kursuscenter Løbet, AAS
1. afd. af DM og 1. afd. af JFM lørdag den 5. september 2020
Løbet havde deltagelse af 33 mandskaber. Løbet startede og sluttede ved Bygholm Kursuscenter ved Horsens. Fine forhold med god plads.
Løbsledelsen havde lavet en rute, hvor flere faldt i den grøft, at køre hurtigt
fremad. Men ved mål fandt man så ud af, at man måske skulle have været mere
påpasselig.
Resultater kan ses på: https://bilo.msjm.dk/OneRace/Results
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Kommende mesterskabsløb:
2. afd. af SM søndag den 27. september 2020

Vikingejagten
Arrangerende Klub: VAS Frederikssund
Løbsledelse: Henrik Jørgensen, Poul Erik Nielsen
Mødested: Et sted i Birkerød
Samlingssted: Frederikssund
Tillægsregler: https://www.dropbox.com/s/besenhqonx02d4t/Till%C3%A6gsregler%2027-09-20.pdf?dl=0
Tilmelding: http://www.osport.dk/
2. afd. af JFM lørdag den 10. oktober

Hinge Auto-Løbet 2020
Arrangerende Klub: BOAS Bjerringbro
Løbsledelse: Frank Kjeldsen, Kurt Rasmussen, Kenneth Kjeldsen, Alexander Rasmussen.
Mødested: Hinge Autoværksted, Hinge
Samlingssted: Hjermind Gl. Skole, Bjerringbro
Tillægsregler: http://team-boas.dk/wp-content/uploads/2020/07/Till%C3%A6gsregler-Hinge-Auto-l%C3%B8bet-2020.pdf
Tilmelding: http://www.osport.dk/
2. afd. af DM og 3. afd. af SM lørdag den 17. oktober 2020

Roskilde Rundt 2020
Arrangerende Klub: ASK Hedeland
Løbsledelse: René Hansen, Ole Skov
Mødested og samlingssted: ASKH’s klubhus, Maglehøjen 14, Roskilde
Tillægsregler: https://bil-o.dk/Dokumenter/Tillaeg/T20201017ASKH.pdf
Tilmelding: http://www.osport.dk/
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3. afd. af DM og 4. afd. af SM lørdag den 31. oktober 2020

Gjønge-Løbet
Arrangerende Klub: SAK Sydsjælland
Løbsledelse: Arne Rasmussen, Poul Erik Nielsen, Finn Højlund Hansen
Mødested: Automester, Stege
Samlingssted: Meddeles senere
Tillægsregler: Offentliggøres snarest på http://www.osport.dk/
Tilmelding: http://www.osport.dk/
4. afd. af DM og 3. afd. af JFM lørdag 7. november 2020

Søgård Racing Løbet
Arrangerende Klub: KOM Kjellerup
Løbsledelse: Anders Fisker, Jens Døssing, Michael Døssing, Harry Hansen
Mødested og samlingssted: Rødkærsbro Hallen, Rødkærsbro
Tillægsregler: http://kom.mono.net/upl/9018/TillgsreglerSgrd.pdf
Tilmelding: http://www.osport.dk/
4. afd. af JFM lørdag den 28. november 2020

Dagli’ Brugsen Lime løbet
Arrangerende Klub: AAS Aarhus
Løbsledelse: Hans Ole Nielsen, Renee Nielsen
Mødested og samlingssted: Lime Forsamlingshus, Lime
Tillægsregler: https://bilo.msjm.dk/OneRace
Tilmelding: https://bilo.msjm.dk/OneRace
Andre løb
Udover ovenstående mesterskabsløb køres lokale løb. Se tillægsregler mv på
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

