
VEJLEDNING I LICENSBESTILLING: 

Indhold 

A: DU TIDLIGERE HAR HAFT LICENS I SAMME KATEGORI: 

1. Indbetal kontingent til VAS på klubbens bankkonto i Jyske Bank med reg.nr. 5031 konto 
1216803 – husk at anføre navn og dit licensnummer på indbetalingen. Kontingentet udgør: 

Medlemstype:  Samlet beløb. 

Aktivt medlem inkl. Grundlicens og R3  kr. 750,00 

Almindeligt medlem (Passivt medlem -evt. officiallicens) kr. 150,00 

Aktivt ungdomsmedlem (under 18 ved indmeldelse) kr. 400,00 

2. Herefter skal betalingen registreres – også hos DASU. Dette gør vores kassér, Carsten Kroman. 
Carsten registrerer betalinger én gang om ugen, så vær i god tid, og hav lidt tålmodighed.  

3. Efter en uges tid – se punkt 2 – kan man gå ind på DASUs hjemmeside og bestille licens.  

4. Gå ind på www.dasu.dk 
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5. 
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Vælg 
licensbestilling

Vælg denne



6. Indtast brugernavn og adgangskode (hvis du ikke selv har ændret den, er begge dit  
fem cifrede licensnummer 

7. Vælg “Licensbestilling. 
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8. Vælg klub – hvis ikke Viking Auto Sport kan vælges i ”gardinet”, så er det fordi du 
ikke er oprettet hos DASU endnu, se punkt 3, så vent lige en dag eller to og prøv 
igen.  

9. Herefter vælger du, hvilke licens du skal have i ”rullegardinerne” Dvs. 
motorsportsgren (eks. Rally), national licens og så til sidst hvilken licensgrad. Alle 
grundlicenser + R3 og R4 er indeholdt i kontingentet. Husk at vælge R3, hvis du 
skal have til klubrally. Husk også at sætte hak i ”Jeg accepterer 
betingelserne” (naturligvis først efter at du har læst dem grundigt) 

 

10.

11.
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Klubrally-
licens



10. Skal man have højere licens end de, der er inkluderede i kontingentet, vælges 
denne, hvorefter der vil fremkomme beløb for opgraderingen. Beløbet betales 
direkte til DASU, se punkt 11 
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11.Herefter kommer et billede, der viser, hvad man har bestilt. Hvis man er enig, 
trykkes ”bestil” 

12.Vælges grundlicens med enten R3 eller R4 kommer følgende billede 
(forhåbentlig). Gem denne kvittering, idet den er gyldig i 15 dage, indtil licenskort 
forhåbentlig er dumpet ind i postkassen. 
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13.Vælges en højere licens end grundlicensen, kommer følgende billede, hvorefter 
prisen for opgraderingen betales. 
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14.Herefter registreres en ansøgning i DASU om det pågældende licens. Processen 
kan følges i medlemssystemet (for login se punkt 5 + 6) – Vælg ”Profil” og derefter 
”Mine licenser” og hvis ansøgningen godkendes, skulle der gerne komme et 
licenskort med posten. 
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B: HVIS DU SLET IKKE TIDLIGERE HAR HAFT LICENS 

Hvis du ikke tidligere har haft licens overhovedet, er den første licens (ud over grundlicens) du kan få 
inden for rally, R3, og denne opnås ved at have gennemført klubrallykursus. Dette består af både en 
teori-del og en praktisk del. På klubbens hjemmeside og facebookgruppe fremgår, hvornår der 
afvikles kurser.  

Ved kursus udfyldes ”scorekort”. 

Proceduren er følgende:  

1. Deltager i de nævnte kurser (det er hurtigt og nemt) 

2. Få stemplet i scorekort, der ser ud til nedenstående. 

  

3. Indmeld dig i klubben på hjemmesiden og betal kontingent. Herefter modtager du 
inden for en uge en mail fra Carsten Kroman med licensnummer.  

4. Send udfyldt scorekort til dasu@dasu.dk – kopi af såvel forside som bagside skal 
sendes. I mailen skal det licensnummer du har fået af Carsten, anføres.  
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5. Når der er gået et par dage, kan du logge ind på DASUs medlemssystem, se afsnit 
A punkt 4 og fremad.  

C: OPGRADERING AF LICENS I FORHOLD TIL TIDLIGERE 
Hvis man for første gang skal opgradere til en licens, man ikke tidligere har haft, skal en 
ansøgningsblanket udfyldes.  

1. Man kan have opfyldt kravene for at opnå den pågældende licens. Eksempelvis 
skal man have gennemført 4 åbne klubrally/klubrally light for at opnå R2. 
Betingelserne kan ses i rallysportens cirkulære på følgende link: http://
www.dasu.dk/media/1136/ru-cirkulaere-kap-3-301015.pdf 

2. Når antal af løb/kurser m.v. er gennemført, skal der udfyldes en ansøgning, som 
skal sendes til DASU. Ansøgningen findes på følgende link: http://www.dasu.dk/
media/1015/ansoegning-om-licens-050213.pdf 

3. En løbsleder fra klubben skal underskrive ansøgningen, før den indsendes. Den 
udfyldte og underskrevne ansøgning sendes til DASU på mail dasu@dasu.dk 

4. Godkendes ansøgningen – man modtager mail fra DASU herom – så følges 
proceduren fra Afsnit A, punkt 4.  

Hvis det stadig driller – så spørger I bare
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