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

Vejsportsudvalget
Nyhedsbrev for O-sporten
Nr. 2-2021

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.
Ændringer i løbskalenderen
Siden udsendelse af sidste nyhedsbrev er der endnu engang sket ændringer i
kalenderen. Det drejer sig om de danske afdelinger af NEZ. Det er for tiden meget
usikkert, hvornår det er muligt for svenskere og finner at komme til Danmark og
køre løb. Samtidig skal alle parter (løbsledelserne og deltagerne fra de øvrige
lande have tid til forberedelse. Derfor er det allerede nu besluttet at flytte de
danske afdelinger til 6. – 7. august. Ændringerne er indarbejdet i vedlagte oversigt
over mesterskaber.
Løbskalender for mesterskabsløb 2021ser således sådan ud p.t.:
Dato
Klub
NEZ DM JFM SM
20. marts 2021
SAS
X
10. april 2021
VAS
X
X
12. juni 2021
MBO
X
X
6. august 2021
SOMS
X
X
7. august 2021
RAS
X
X
X
21. august 2021
TMS
X
X
4. september 2021
KOM
Hold
X
11. september 2021 AAS
X
12. september 2021 VAS
X
25. september 2021 SAK
X
X
1.oktober 2021
Sverige
X
2. oktober 2021
Sverige
X
15. oktober 2021
Finland
X
16. oktober 2021
Finland
X
6. november 2021
AAS
X
X
Kommende løb:
Vi genoptager omtale af kommende løb. I forårsmånederne er der ikke planlagt
mange løb. Det skyldes bl.a. at der stadig er restriktioner omkring
forsamlingsstørrelse mv. Men løbene kan godt tilrettelægges og gennemføres
med de gældende restriktioner. Forhåbentlig kan vi snart igen mødes før og efter
løbene
I oversigten herunder medtages de løb, hvor tillægsreglerne er offentliggjort p.t.
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1. afd. af Midtjysk turnering mandag den 15. marts 2021

DÆKCENTRET KJELLERUP – LØBET
Arrangerende klub: KOM Kjellerup
Løbsledelse: Michael Døssing, Jens Døssing
Møde- og startsted: Dækcentret Kjellerup, Parallelvej 6, 8620 Kjellerup
Samlingssted: Der er ikke samling efter løbet. Idealrute m.v. udleveres ved
slutkontrol.
Tillægsregler: http://kom.mono.net/8835/TILL%C3%86GSREGLER
Tilmelding: http://www.osport.dk/
1. afd. af SM lørdag den 20. marts 2021

SORØ-LØBET 2021
Arrangerende klub: SAS Slagelse
Løbsledelse: Jørgen Olsen, Ole Skov
Mødested: Lysen Biler, Nørrevej 1, 4180 Sorø
Samlingssted: Der er ikke samling efter løbet. Idealrute m.v. udleveres ved
slutkontrol, som er beliggende ved Tee-Stedet, Suserupvej 7 A, Sorø
Tillægsregler: https://bil-o.dk/Dokumenter/Tillaeg/T20210320SAS2.pdf
Tilmelding: http://www.osport.dk/
1.afd. af DM og 2. afd. af SM lørdag den 10. april 2021

Vikingesporet
Arrangerende klub: VAS Frederikssund
Løbsledelse: Henrik Jørgensen, Ole Frederiksen, Øyvind Jensen, Poul Erik Nielsen
Mødested: Ejby
Samlingssted: Frederikssund
Tillægsregler:https://www.dropbox.com/s/yi8if1k6wt4z8i8/Till%C3%A6gsregler%
20DM-SM%2010-04-21.pdf?dl=0
Tilmelding: http://www.osport.dk/
Endeligt start- og samlingssted oplyses i slutinstruktion
Mandag den 12. april 2021

April-Løbet 2021
Arrangerende klub: BOAS Bjerringbro
Løbsledelse: Frank Kjeldsen, Kenneth Kjeldsen, Per Hjort Jensen
Mødested og samlingssted: Godset på Bakken, Trustrupvej 15, 8940 Randers SV
Tillægsregler:

http://team-boas.dk/wp-content/uploads/2021/02/Till%C3%A6gsregler_april_2021.pdf

Tilmelding: http://www.osport.dk/
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Tilmelding til O-løb
Langt de fleste O-løb har tilmelding via http://www.osport.dk/ (en del af
http://knagen.dk/knagen.asp).
Vejsportsudvalget har drøftet andre muligheder, men er meget godt tilfredse med
denne tilmeldingsside.
Der er kommet nye modtagere af dette nyhedsbrev, og derfor kommer en kort
beskrivelse af tilmeldingsproceduren:
Man starter med at åbne ovenstående side. Her åbner man afsnittet med O-løb.
Her finder man en liste over løb, hvor tilmelding er åben. Her åbnes tilmelding ved
det aktuelle løb, og man udfylder alle rubrikker. Når man har udfyldt det 1 gang,
vil siden huske oplysningerne, når man næste gang indtaster licensnumre. Det er
faktisk meget nemt at gå til. Man får en kvittering, når tilmeldingen er
gennemført, og man kan efterfølgende se listen over tilmeldte.
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

