
 

 

Vejledning til bestilling af licens 

 

Kære alle 
 
Da der synes at have været lidt tvivl om, hvorledes licenssystemet fungerer, har vi forsøgt at skrive en 
lille vejledning her. Endvidere synes der at være forvirring omkring grundlicens og klubrallylicens.  
 
I den forbindelse skal det understreges, at en grundlicens i sig selv ikke er gyldig til at køre klubrally 
med. Den licens man skal bruge for at køre klubrally hedder ”Grundlicens R3”, hvorimod en almindelig 
grundlicens (som ikke er gyldigt til klubrally) blot hedder ”Grundlicens”. For at opnå en R3 licens skal 
man have gennemført et klubrallykursus – både den praktiske del og teoriundervisningen, samt have 
stemplet dette i scorekortet. 
 
Hvis du er medlem af klubben i forvejen og tidligere har haft klubrallylicens. 
1) Hvis du er medlem af klubben skal du have indbetalt dit kontingent til klubben på bankkonto med 

reg.nr. 5031 konto 1216803 – husk at anføre navn og dit licensnummer.  
 
2) Herefter åbner klubbens kasser, Carsten Kroman, dit licensnummer i DASUs medlemsportal.  
 
3) Herefter kan du logge ind på DASUs medlemsportal på www.dasu.dk, og vælge licensbestilling i én 

af de øverste faneblade. Herfra klikker man videre til licensbestillingen på: 
http://dasu.cloudapp.net/Account/Login.aspx. 

 
4) Så kan du logge ind med dit brugernavn og adgangskode, som du tidligere har fået oplyst. (som 

udgangspunkt er både adgangskode og brugernavn dit licensnummer, med mindre, du har ændret 
det) 

 
5) Når du er logget ind, skal du vælge licensbestilling – igen i eet af de øverste faneblade.  

 
6) Så kan du vælge klub (Viking Auto Sport) 
 
7) Vælg den ønskede licens. HUSK at vælge ”Grundlicens R3” 
 
8) Du får herefter en udskrift, der er gyldig som licens i 14 dage, og som skal medbringes til løb, hvis 

du skal ud og køre inden du modtaget licenskortet. Kortet skulle gerne modtages inden for 14 dages 
tid. 

 
Hvis du er medlem af klubben, men ikke har haft klubrallylicens tidligere 
1) Først skal du indbetale kontingentet til klubben, jf. ovenstående punkt 1. 
 
2) Så skal du have gennemført klubrallykursus, både den praktiske og teoretiske del. Du vil få 

udleveret et scorekort, som bliver stemplet, når du har deltaget i kurserne. 
 
3) Scorekortet skal herefter indsendes til DASU. Dette gøres lettest ved at sende det pr. mail i scannet 

udgave til ana@dasu.dk 
 
4) Efter et par dage – når indbetaling er registreret, og DASU har registreret modtagelsen af 

scorekortet, kan du bestille licensen, jf. ovenstående punkter 3 – 7. 
 

http://www.dasu.dk/
http://dasu.cloudapp.net/Account/Login.aspx
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Hvis du ikke er medlem af klubben, men tidligere har haft licens i anden klub 
1) Først skal du melde dig ind i klubben. Dette sker via klubbens hjemmeside 

www.vikingautosport.dk. Husk at oplyse dit tidligere licensnummer. 
 
2) Herefter skal du betaling kontingentet, jf. ovenstående.  
 
3) Herefter opretter Carsten Kroman dig som medlem i medlemsportalen hos DASU, og du kan følge 

resten af punkterne 3 – 7, som nævnt under ”hvis du er medlem af klubben i forvejen og tidligere 
har haft klubrallylicens” 

 

Hvis du ikke er medlem af klubben og ikke har haft licens før 
1) Først skal du melde dig ind i klubben. Dette sker via klubbens hjemmeside 

www.vikingautosport.dk.  
 

2) Herefter skal du betaling kontingentet, ovenstående.  
 

3) Herefter opretter Carsten Kroman dig som medlem i medlemsportalen, og sender dig en mail med 
det licensnummer, du har fået tildelt.  

 
4) Så skal du have gennemført klubrallykursus, både den praktiske og teoretiske del. Du vil få 

udleveret et scorekort, som bliver stemplet, når du har deltaget i kurserne. 
 
5) Scorekortet skal herefter indsendes til DASU. Dette gøres lettest ved at sende det pr. mail i scannet 

udgave til ana@dasu.dk 
 
6) Efter et par dage – når indbetaling er registreret, og DASU har registreret modtagelsen af 

scorekortet, kan du bestille licensen, jf. punkterne 3 – 7, som nævnt under ”hvis du er medlem af 
klubben i forvejen og tidligere har haft klubrallylicens” 
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For en god ordens skyld, skal det oplyses, at det dog er muligt at køre klubrally på en grundlicens, hvis 
man samtidig medbringer sit udfyldte scorekort, men det anbefales, at man sørger for at bestille den 
korrekt R3 licens. 
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