
Referat af bestyrelsesmøde 3/2013 i Viking Auto Sport 

År 2013 tirsdag den 19. februar 2013 afholdtes bestyrelsesmøde i Viking Auto Sports lokaler på 
Pedersholm. Til stede var; Helena Ravn, Kenneth Bebe, Per Sørensen, Steen Olsen, Erik Rasmussen og 
Henriette Juel Bruhn. 
 
Referatet af sidste bestyrelsesmøde blev godkendt og underskrevet. 
 
Erik Rasmussen, formand, havde ikke meget nyt siden sidst, men takkede for en god og vellykket årsfest i 
slutningen af januar, og en stor tak til dem, der havde stået for arrangementet. 
 
Carsten Kroman, Kassér, var desværre blevet syg og var ikke til stede. Da brugen af medlemssystemet fra 
DASU stadig volder problemer, især i forhold til at bestille klubrallylicenser, blev det besluttet at udsende 
en lille vejledning. Medlemmerne skal især være opmærksomme på, at såfremt licensen skal være gyldig til 
klubrally, skal licensen ”grundlicens (R3)” vælges. Fremgår R3 ikke af licensen er den ikke gyldig til klubrally.  
 

Det er ikke muligt at bestille sin licens førend man har betalt kontingent til klubben. Herefter skal kasseren 
åbne medlemmets mulighed for bestilling af licens på DASUs hjemmeside, hvorefter der kan bestilles licens. 
Hvis man ikke tidligere har haft R3 licens, skal men endvidere have indsendt det udfyldte scorekort til 
DASU. Ellers kan kategorien R3 slet ikke vælges i bestillingssystemet. Udfyldt scorekort kan fremsendes til 
Anne Andersen på mail ana@dasu.dk 

 

Per Sørensen, Rallyformand, orientering om forholdene på rallyfronten.  
 
Årets første KM i klubrally skulle køres den 23. februar 2013, og alt var stort set klart.  
 
Det var fra DASUs rallyudvalg blevet meldt ud, at der ville komme nye krav til sikkerhedsudrustning i 
minirally. Der ville bl.a. i 2013 blive stillet krav om brandsikkert undertøj, Ildslukningssystem, jf. regl. 2, pkt. 
253.7.1 og 253.7.3 og FHR (tidligere benævnt HANS – nu hovedfikseringsudstyr). 
 

De nye krav blev drøftet indgående i bestyrelsen, idet klubben stod for at skulle afvikle et minirally i 
sommeren 2013, og rallyafdelingen frygtede, at de nye regler ville medføre, at der var en lang række 
potentielle deltagere, som ikke ville have mulighed for at deltage i minirallys længere. Dette ville naturligvis 
reducere feltet, måske til et niveau, hvor det ikke kunne svare sig at afvikle minirallyet.  
 
Endvidere havde Per Sørensen og Henriette Juel Bruhn deltaget i det obligatoriske dommer/løbsleder-
seminar i starten af februar, som blev afholdt af DASUs rallyudvalg. Håbet var, at man på dette seminar ville 
få mulighed for at drøfte såvel de nye regler, og eventuelt også rallysportens udvikling.  
 

Per Sørensen og Henriette Juel Bruhn orienterede om, at der – efter deres opfattelse – havde været meget 
lidt plads til dialog og seriøse drøftelser på seminaret, og at svaret på, hvorfor de nye regler til 
sikkerhedsudrustning i minirally var blevet indført, var at det havde DASUs bestyrelse besluttet at pålægge 
rallyudvalget at indføre. 

 

Fra klubbens side havde der ellers været et stærkt ønske, at man i plenum med de øvrige klubber fik 
mulighed for at drøfte, hvilken karakter et minirally fremover skal have, idet mange efterhånden opfattede 
et minirally blot som en kortere og billigere udgave af et DM-rally. Det var bestyrelsens opfattelse, at 
mange af klubbens medlemmer hellere så, at sværhedsgraden af minirallys blev nedsat i stedet for at 
indføre yderligere krav til sikkerhedsudrustningen.  
 

mailto:ana@dasu.dk


Det blev derfor besluttet, at man ville arbejde på at skrive en henvendelse til DASUs bestyrelse, for at få en 
dialog i gang vedrørende minirallys m.v. 
 
Steen Olsen, formand for O-afdelingen, orienterede om, at man var ved at være helt klar med den nye O-
turnering. Datoerne var følgende; 
 
16. marts 2013 – Frederikssund 
15. april 2013 – Hedeland 
14. maj 2013 – Holbæk 
7. juni 2013 – Holbæk  
18. juni 2013 – Finale, Frederikssund 
 
Datoerne kan ses på klubbens hjemmeside, under kalender. 
 
Endvidere har turneringen en hjemmeside, hvor alt tænkeligt information kan hentes. Det er www.bil-o.dk 

 

Startgebyret ville blive kr. 50,00 

  
Steen Olsen ville være til stede ved løbene og gøre en indsats for at guide nye deltagere.  
 
Igen udtrykte den øvrige bestyrelse stor ros for det store stykke arbejde, der blev gjort for at holde gang i 
O-sporten.  
 
Øvrigt: 
Der var ikke så meget andet på programmet, andet end, at der alene var tilmeldt 3 biler til udstillingen Biler 
I Bella den 21. – 24. marts. Det blev aftalt at prøve at reklamere lidt mere for udstillingen. 
 
Næste møde, blev aftalt til den 19. marts 2013. 
 

 

 
____________________                ____________________ ____________________         
Erik Rasmussen                Per Sørensen                                        Kenneth Bebe       
 
 
 
____________________                 ____________________ ____________________ 
Helena Ravn                                           Steen Olsen  Henriette Juel Bruhn 
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