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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. 

 

Reglementsændring 

Der er ikke sket omfattende ændringer i reglementet for 2019. Der er sket en 

ændring vedr. tildeling af mesterskabspoints. Det er nu muligt for et mandskab i 

1 løb at udskifte enten fører eller observatør. Hvis dette ønskes, skal det 

meddeles vejsportsudvalget, inden løbet køres. De indkørte point i pågældende 

løb tildeles herefter det ’oprindelige’ mandskab. 

 

Test af elektronisk kontrol af rute og tider 

Instruktørgruppen (Poul Erik Nielsen og Henrik Jørgensen) har arbejdet med at 

udvikle en APP, som fungerer som et elektronisk kontrolkort. Der er gennemført 3 

testløb, og der har været mange positive tilbagemeldinger. Særligt positivt er, at 

resultatet er klar umiddelbart efter mandskabets ankomst til samlingsstedet. 

Vejsportsudvalget har bedt instruktørgruppen om at fortsætte arbejdet, så det 

kan bruges ved fremtidige løb. I første omgang vil det ikke blive anvendt i 

mesterskabsløb, men udvalget håber, at flere klubber vil bruge det i andre løb. 

 

Mesterskabsoversigt 

Oversigt over mesterskaber og løbsserier i 2019 er vedlagt dette nyhedsbrev som 

bilag. 

 

Klasseinddeling 

Oversigt over indplacering i klasserne er offentliggjort på 

https://www.dasu.dk/media/34420/klasseinddeling-o-2019.pdf  

 

Infoskrivelse om NEZ i bilorientering 

Der er udarbejdet en informationsskrivelse om NEZ i bilorientering. Skrivelsen 

indeholder oplysninger om deltagelse i NEZ. Skrivelsen er vedlagt dette 

nyhedsbrev som bilag. 
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Sæsonstart  

De første tillægsregler til mesterskabsløb er udsendt, og det er nu tid at gøre 

bilen klar og at få planlagt sæsonen. Vi skal gerne i år have rigtig mange 

deltagere i mesterskabsløbene. Vi ses på banerne. 

Følgende mesterskabsløb har åbnet for tilmelding og omtales her:  

1. afd. af JFM lørdag den 2. marts 2019: 

Hinge Auto-løbet 2019 

Arrangerende klub: BOAS Bjerringbro 

Løbsledelse:  Frank Kjeldsen, Kenneth Kjeldsen, Bo Kjeldsen, Per Hjort Jensen 

Mødested:   Hinge Autoværksted, Randersvej 81, 8940 Randers SV 

Samlingssted: Hjermind Gl. Skole, 8850 Bjerringbro 

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

Første starttid er kl. 18, og løbet køres derfor udelukkende i mørke.  

 

1. afd. af  DM og 2. afd. af JFM lørdag den 30. marts 2019: 

CIRCLE K Løbet 

Arrangerende klub: AAS Aarhus 

Løbsledelse:  Bernd Thrysøe, Bjarne Andersen 

Mødested: Circle K Ulkær, Viborg Hovedvej 44, Ulkær, 7100 Vejle 

Samlingssted: Circle K Ulkær, Viborg Hovedvej 44, Ulkær, 7100 Vejle 

Tillægsregler og tilmelding: http://dm1.msjm.dk/ 

 

Ud over ovenstående mesterskabsløb er der også åbent for tilmelding til 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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