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Kære klubkammerater....
Vinterens møde-glæder er så småt begyndt
og på DASU’s Repræsentantskabsmøde
d. 26. november skal ny struktur for unionen
drøftes.
I klubben skal alt gøres klart til afdelingernes
årsmøder og naturligvis generalforsamlingen.
God arbejds- og diskussionslyst til alle!
hilsen
Redaktøren
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Afdelingernes årsmøder
Historic Rally Cimbria
Hansa Historic
Stjerneløbet
DASU-Nyt
IMK-Kalender

Forside
Så slæbes der på Nørlundbanen!
(foto: Jan Juul)
DEADLINE
Deadline til næste nummer af Kilometerstenen
er 9. december
Næste nummerudkommer i uge 50-51

ÅRSMØDER
BANE-AFD.:
Tirsdag d. 3. januar 2012

MRC-AFD.:

Onsdag d. 4. januar 2012

O- & R-AFD. :

Torsdag d. 5. januar 2012

Fælles for alle møder.
Mødetid : Kl. 19,00
Sted: Klubhuset/Nørlundbanen
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Året der gik
3. Økonomi
4. År 2012
5. Valg af udvalgsmedlemmer
6. Evt.
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Tekst & Fotos: Troels Nielsen

5 afd. af FDM DASU Classic
Det er tidlig morgen og IKM – Team Old Time, er på vej mod nord med begge biler. Niels Peder har
taget Ditte (datter) med som kortlæser. Så får han også lov til at køre bil, når nu Karin ikke kan. Det er
det vi kalder et luksus problem. 1 bil, tre personer, 2 kortlæsere & 2 ratholdere. Inge og jeg har ikke
det problem.
Vi skal starte inde fra C.V. Obels Plads, midt i Aalborg. Første start er kl. 10 og start nr. 1 er den lille
grønne Golf, med Ditte & Niels Peder. Vi har start nr. 29. Der er tilmeldt 33 hold.
Vejret er rigtig fint efter danske forhold, og set ud fra årets sommervejr, ja så er det tæt ved
„fantastisk“. Det er flot solskin. Første del af turen bringer os sydpå ud af Aalborg. Vi kommer gennem
Rold Skov, Rebild Bakker, forbi Thingbæk Kalkmine, og igen Rold Skov og ned til pause på Nysum
Banen. Der er et par fæle raderinger på turen hertil, men det lykkes for os (begge hold) at få dem
med.

Statsautoriseret Revisionsfirma

www.kpmg.dk

Ikast Afdeling

Tlf. 97 15 10 55
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Efter et godt og velfortjent måltid, er det tid til anden afdeling af dagens strabadser. Vi bevæger os
syd vest over, gennem Rørbæk, Hvilsom, og så igen mod nord, over Simested, Farsø, Hyllebjerg,
Vindblæs, Skarp Salling, syd om Halkær Bredning og op til mål på C.V. Obels Plads, midt i Aalborg
igen. Der er en pæn del slemme raderinger på den sidste del også. Dem får vi (begge hold) fat i.
Dejligt og rigtig flot gået af Ditte, der ikke har stor erfaring. Men hun er grundig, må man sige. Så til
malurt i bægeret.
Den kære løbsleder, har på det sidste stykke ind gennem Aalborg, på en stærkt trafikeret bred gade,
sat et skilt. Det ser Inge og jeg ikke og med os ca. halvdelen af de sidste hold. Der er på det tidspunkt
pænt med trafik, så det er let at overse den. Og den har ingen kørselsmæssig værdi.
Rigtig træls og ikke særlig gennemtænkt hr. løbsleder. Det gør, for vores vedkommende den store
forskel, at vi ikke mere har chancen for at nå op og få føling med toppen i Expert. Øv.
Nå men det har været et godt løb, og vi har kørt 241 km i Himmellands flotte og afvekslende natur.

Der var 15 Hemmelige Tids Kontroller i løbet.
I Touring klassen hvor Ditte og Niels Peder stiller op, er der 1 stp. pr. 6 sekunder, man kommer for
tidlig eller for sent. De får samlet i alt 36 stp. og det rakte til en 6 plads. Ikke dårlig. Vi får straf pr.
sekund i expert klassen, og vi havde samlet 16 sekunder på de 15 tidskontroller.
Det er godkendt i vores målestok. Oveni kommer så lige de 25 stp. for det famøse skilt. Det giver så
41 stp. ialt. Der rækker til en 4 plads (imod en 2 pl. uden skilt).
Dagen slutter med et hyggeligt besøg med mad i Bryghuset på C.V. Obels Plads. Her bliver der lystigt
byttet historier. Vi har haft en dejlig, men lang søndag her mod nord.
Med sportslig hilsen os 4 fra „IKM – Team Old Time“.
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TILLYKKE
ØNSKER

Til Jan & Harald Søndergaard med endnu et Dansk mesterskab i
Bilorientering.
Specielt tillykke til Jan for DM nr. 25.
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Internationale 7. ADAC Hanse Historic
30.09.11 - 02.10.11

Det er torsdag d. 29. september og kl. er 16.30. IMK. – Team Old Time, forlader Skibbild. Vi – Karin /
Niels Peder (k-n) & Inge og jeg (i-t) er på vej sydover med Lübeck som mål. Vi har lejet os ind på
„Pension Scharnweber“ som ligger ca. 3 km fra centrum af „Innenstadt“, den gamle bydel, som ligger
på en ø ude i floden Trave.
Vi er fremme ved 21.30 tiden. Vi skal jo være gode ved de gamle biler, så vi har aftalt en max
hastighed på ca. 100 km/t. Efter at vi har fået vores værelser og en snak med vores værtinde, om de
to sidste danske holds ankomst, ja så er det tid til en stor kold mørk øl, på det lokale værtshus. Dejligt.
Fredag d. 30. sep. Det er sommer i Lübeck, sol og 27 grader, og vi leger turister til kl. bliver 13. Så er
der teknisk kontrol, og her går kontrollanten fra ADAC meget op i hjul og dæk. Han er meget
interesseret i de 14" hjul der sidder på Golfen, men vi slipper dog igennem begge to. Så er det hen til
Rally Centrum på Hotel Scandic, hvor der er udlevering af start nummer, rute bøger, m.m. Nu dukker
de to andre danske hold op. Det er Niels Chr. Madsen / Helge Jensen (n-h) fra SMKG og Torben
Østergaard / Poul-Erik Hansen (t-p) fra AAS. De er først kørt hjemmefra i morges. Vi stiller jo med et
rent dansk hold hernede. Poul-Erik har forsøgt at finde en holdsponsor, dog uden held. Pyt det klarer
vi selv.
Kl. 15 kører alle deltagerne om til markedspladsen ved det gamle rådhus i „Innenstadt“. Her bliver vi
linet op og det er et 8 mands blæseorkester der står og spiller. Der er rigtig mange tilskuere. Kl. 16 er
der velkomst på rådhuset af overborgmesteren. Han byder os velkommen og fortæller i korte træk om
byens historie, og hvilke prominente gæster, der er blevet modtaget i den fine sal, vi er i.
Store præsidenter og den danske Dronning er blandt de nævnte. Vi bliver budt på Lübecker marcipan
og den speciale „Lübecker Rotspon“.
Det stammer fra gammel tid, da Hansa købmændene sejlede saltede sild til Frankrig i store tønder,
og så havde rødvin i tønderne på tilbagevejen. Det har en speciel smag, men absolut ikke dårlig. Kl.
17 er der så officiel start på løbet. En prolog på 3,09 km. tilbage til Rally centrum.

Kl. 19 er der inviteret til spisning i et gammelt bryghus i den gamle bydel. Vi har alle sat vores biler ud
til vores pension og taget bussen ind. Det er en god beslutning. De har en rigtig god hjemme brygget
øl, og den første ½ liter når vi at bestille inden kl. 19. Så er det halv pris. Vi sidder nede i en gammel
kælder med hvælvinger. Hyggeligt sted og maden er også OK. Vi får en snak om denne løbs form.

A.P. Auto- og Maskinværksted ApS
Sundsvej 26
7430 Ikast
Tlf.:
Fax:
Mobil:
E-mail:

97 15 17 75
96 60 01 03
40 25 17 75
per@apauto.dk
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Ruten er næsten entydig og med alle tænkelige hjælpemidler. (vejskilte påskrevet). På opgaverne, der
er på kort skal man til gengæld passe på ikke at køre forkert. Hele turen er på 680 km med 70 km
sekund etaper og over to dage. Jeg får også en snak med de tyske hold vi kender fra de foregående
løb. De er meget interesseret i hvad det nu er for nogle danske hold Inge og jeg har fået med her ned.
De kan jo se, at vi stiller op i holdkonkurrencen. Jeg siger, at det er nogle af de bedste danske hold,
og det er de ikke stolte af at høre. Vi aftaler hurtigt ved vores bord, at hvis de spørger er det sådan det
er, indtil vi kommer i mål, og det modsatte måske er bevist. Vi tager bussen hjem igen ved 22 tiden.
Vi skal jo køre løb i morgen.
Lørdag d. 1. okt. Vi skal tidlig op. Mødetiden ved rally centrum er senest 7.30. Første start er kl. 8.00.
i-t har start nr. 7. n-h har nr. 11. t-p nr. 16 og k-n nr. 40. Grunden til deres høje startnummer har vist
noget med en glemt tilmelding at gøre. Vi er alle klar, vejret helt fantastisk, så det kan ikke blive „møj
bejer“. Fra Lübeck går turen
hurtigt over den „gamle
grænse“ og ind i det tidligere
DDR. Vi kører gennem det
flotte landskab over Raatzeburg, Schwerin, Parchim og
til middagspause på det flotte „Waldhotel Forsthaus
Hainholz“ som er beliggende
i skoven lidt nord for Pritzwalk.
Nu har vi en god times pause
til at få noget rigtig godt mad.
På turen hertil har vi haft 3 sek.
etaper, heraf en rundstrækning.
Vi har været inde gennem de
gamle byer og inde i centrum
efter stempel kontroller. Hver
gang har der været folk og
kikke på. Vores straf hertil er :
i-t = 3,69, n-h = 14,21, t-p = 15,01, og k-n = 10,35.
Restart er inde i centrum af Pritzwalk, lige midt på torvet. Turen fortsætter syd øst på gennem
Wittstock, Blandikow og til kaffe pause i skoven ved Untersee lidt øst for Kyritz. Nu har vi 40 min.
pause. Her er rigtig gode kager og mange af dem. Dejligt. Vi har kun haft en sek. etape hertil. Straffen
er : i-t = 0,14, n-h = 1,75, t-p = 0,13, og k-n = 0,17. Se det var lidt bedre denne gang.
Restart er inde i centrum af Kyritz, lige midt på markedspladsen. Vi fortsætter mod syd gennem
Zernitz-Bahnhof, Roddan, Rhinow, Kotzen, Gräningen, Marzahne og ned til Brandenburg an der Havel.
Vi har haft en sek. etape på vejen herned. Her skal vi så køre løbets højdepunkt. „Bollmann Nacht
Grand Prix“. Der er en rundstrækning på knap 5 omgange. Hver omgang er på 1,18 km. Her er kø og
ventetid. Jeg går hen og spørger, hvad der er i vejen. Ja inde på rundstrækningen er der en
restaurant, hvor der skal holdes en stor 60 års fødselsdags fest, og de godt 150 gæster skal lige
losses ind, før vi starter.
Der går lige 30 min, inden vi kommer i gang. Vi er lidt spændte på det med de der gæster inde på
strækningen. Vi får at vide, at strækningen er ret smal det meste af vejen. Så er det vores tur.
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Efter 200 m og to sving er vi ved restauranten. Der står pænt med folk langs ruten. Videre mellem to
bygninger, vinkelret gennem en lille port, forbi en bygning, og pludselig kører vi tværs gennem en
campingplads. Her står der rigtig mange folk. De har flag, skraller, vacumhorn og meget andet. De
holder fest, mens vi smutter forbi. Så igennem ved nogle villaer, og vi er klar til anden omgang. Se det
var rigtig sjovt at køre her. Vores straf herinde : i-t = 2,79, n-h = 9,62, t-p = 40,31, og k-n = 9,61.
Vi kører det sidste stykke til etape mål, på Hotel Axxon, ca. 2 km. vest for centrum. Nu er kl. også
blevet 19.30. Vi får tildelt værelser og besked på at der er aftensmad fra kl. 20. Vi sidder til bords
med Stefan & Hans. Et tysk hold. Vi hygger os et par timer og så er det sengetid. Dagens etape var
på 362,58 km. med 39,11 km sekund etape med i alt 17 foto celler. Vores straf på hele etapen blev : it = 8,35, n-h = 28,69, t-p = 57,35, og k-n = 24,45.
Søndag d. 2.okt. Herlig morgen. Kl. 8.37 starter vi ud på ruten igen. Vi følger floden Havel nord vest på
til vi når Rathenow. Herfra over Klietzer Heide, Havelberg, Bad Wilsnach og til Perleberg. Vi har en
sek. etape på vej her op. Her i byen skal vi ind midt i den gamle bykerne og køre „Roland Stadt Grand
Prix“. Det er godt 4 omgange over markedspladsen, rundt om kirken, gennem små
gader rundt om rådhuset og af små gader tilbage til markedspladsen. Her er der mange mennesker
sådan en søndag sidst på formiddagen. Det er lidt sjovt, synes vi. Det mener de tre andre også.
Vores straf herinde bliver : i-t = 2,99, n-h = 3,26, t-p = 6,98, og k-n = 13,99 (noget med bakgear i
denne tid for k-n). Turen går nu til pause i Wittenberge. Vi skal ind på en gammel „Oliemølle“.
Vi kommer frem mod en meget stor industribygning. Den er meget forfalden, og vinduerne på de
øverste etager er itu. Det ser ud til at mit mål slutter der, så jeg spørger lige Inge efter det næste. Der
er ikke flere, lyder svaret. Vi er fremme ved pausen. Jow. Vi bliver vinket ind af en port og kommer ind
i en meget stor gård. Her inde ser bygningen lidt anderledes ud, især de to nederste etager er
fuldstændig renoveret. Her inde er der både museum, Bierstube og Restaurant. I den anden bygning,
som også er flot restaureret, er der Hotel. Det hele ligger lige ned til floden Elben. Det er godt nok et
flot sted. Og maden er også til UG.
Efter en velfortjent pause, er vi på vejen igen. Det går stadig nord vest på langs Elben og til Lanz.
Videre gennem Bochin, Grebs og til kaffe pause på „Töpferhof“ som ligger ca. 2 km. nord øst for
Tewswoos. Der er et meget specielt sted. Det ligger ude i skoven og ejeren kan fortælle stedets
historie 4 generationer tilbage. Her har været teglværk, savskæreri, landbrug og nu turist cafe og
naturcenter. De samler på alt mulig. Et rigtig hyggeligt sted, og nok et besøg hver en anden gang.
Turen går videre mod målet i Lübeck. Vi kommer gennem Lübtheen, Pritzier, forbi søerne ved
Zarrentin og op til Ratzeburg. Lige efter byen, skal vi lige 100 m. væk fra landevejen og under banen.
Så 500 m. parallelt med og under banen igen og ud på landevejen. Her er der en stempel kontrol. Da
tiden er lidt presset frem til næste sekund etape blot 4 km længere fremme er det vist ikke alle der får
det stempel med (n-h). Nå men vi når frem til markedspladsen ved det gamle rådhus i „Innenstadt“ i
Lübeck igen.

Sunds Møbler
Navervej 18
7451 Sunds
Tlf. 19 14 17 00
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Vi er fremme kl. 17.46 og her bliver vi modtaget af en hel del mennesker, må vi sige og champagne.
Dejligt. Vi har haft 3 sek. etaper siden middagspausen. I dag har vi kørt 312,47 km med 31,19 km
sekund etape. med i alt 13 foto celler. Efter en del snak på markedspladsen, kører vi alle om til vores
Pension. Vi gør os klar til at tage bussen hen til Rally centrum på Hotel Scandic. Der er præmiefest
her kl. 20. Igen er maden rigtig god. Og der bliver byttet nogle historier, i hold konkurrencen har der
været tilmeldt 3 hold. Her får vi listelige tæsk må vi nok indrømme. Men vi håber på bedre held næste
år.

1.
2.
3.

Die Vier
Moin
Team Dänemark

56,28 stp.
71,67 stp.
121,67 stp.

Det giver så følgende resultater.
Klaus Steffens & Karin Steffens
Andreas Teichmann & Babette Teichmann
Hans Taute & Marcel Humme

Stp.
7,73
7,75
8,78

Nr. klasse.
1 i kl. F
2 i kl. F
1 i kl. G

Nr. generelt.
1
2
3

Inge & Troels

13,86 5 i kl. G

10

Karin & Niels Peder

39,06 13 i kl. G

31

Niels Chr. & Helge

68,75 6 i kl. H

42

Torben & Poul Erik

71,69 8 i kl. H

45.

Der var 62 startende biler og 62 fuldførte.

Der er lidt forvirring om beregningen, så det trækker lidt ud med præmie overrækkelsen. Kl. 24 tager
vi en taxa hjem. Vi er pænt trætte alle sammen.
Mandag d. 3. okt. Efter et solidt morgen måltid sætter vi kursen hjem ad alle sammen. Niels Chr. bliver
sat på toget til København og Helge drager mod syd øst, til et sted i nærheden af Bad Bergleburg. Vi har
alle haft en dejlig oplevelse og mødt mange dejlige mennesker. Forhåbentlig ses vi her igen d. 04.10.2012
til 06.10.2012 til det 8. Internationale ADAC Hanse Historic. Da har Travemünder Automobilsport-Club
e.V. 50 års jubilæum. Sådan skriver de på hjemmesiden. . . Jubiläumsveranstaltung für historische
Automobile bis Baujahr 1987 über 700 km durch Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern,
Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Det skal nok blive godt. Så er der nogle der har mod på en
anderledes oplevelse, så sig bare til. Vi hjælper gerne.
Hilsen - Team Dänemark. - IMK – Team Old Time. - Inge og Troels.
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Stjer
neløbet 29. oktober 2011
Stjerneløbet
Tekst & Fotos: Troels Nielsen
Kl. er 6.15 og IMK – Team Old Time har mødetid på rastepladsen på motorvejen ved Søby. Det er
Ditte / og Niels Peder, Inge & jeg. Det er pænt tåget og der er langt til KACs klubhus i udkanten af
Kolding. Det er lykkedes for os at trække 1,½ tysk hold herop. Det ½ hold består af en bil og fører. Vi
har så fundet en anden kører til hende. Vi møder dem til morgenkaffen. Humøret er højt. Der er hele
58 hold tilmeldt.
Første start er kl. 8.42. Ditte / Niels P. skal starte kl. 9.10 og vi kl. 9.28. Der bliver lagt ud med en
prolog på godt 27 km. Prologen er ikke tællende i løbet, da der også er prolog fra Århus og Ringsted.
Der er så restart fra Würth i Kolding. Turen bringer os over Gravens, Bindeballe, Randbøl, Farre til
pause i Give. Turen går videre over Uhre, Skarrild, Arnborg og til MCH Herning.
Her skal vi ind på messe området og kører sekund etape på efterladenskaberne af hastighedsprøven
fra DM rallyet. Det er rigtig sjovt.
Vi kører 7 omgange, lig med 16,870 m. Vi skal lige ud og køre en lille sløjfe mere. Det er over
Skibbild, Vildbjerg, Timring, Albæk og tilbage til mål i MCH. Vi når frem 16.28. Hele løbet er på 208
km i den flotte jyske natur i flotte efterårs farver. Der er 88 km sekund etape. Nu er der tid til at snakke
og kikke messe alt efter smag.
Vi tager os af vores tyske gæster. De er rigtig godt tilfredse med den fine tur og er også sluppet
igennem uden de helt store problemer. Om ruten så også er rigtig vil jo vise sig. Men det har været
spændende og sjovt, siger de.

Kl. 18.30 går vi op for at deltage
i FDM DASU Classic finale fest.
Det er super god mad, vi får og
i rigelige mængder. Så bliver det
offentliggjort resultater og så er
det slut med roen i lokalet. Der
er mange fejl i tiderne. Også
vores tyske venner er straffet
forkert. Det får vi ændret, og heldigvis var det også et problem,
da vi var hos dem og køre Hansa
Historic, så de kender til problemet. Se den historie med tidtagning kan jeg skrive mange sider
om, men det vil jeg forskåne jer
for. En lille historie skal i dog
have om tid.
Den er faktisk lidt træls, men heldigvis for det hold det gik ud over, selvforskyldt.
Se Ditte og Niels P. kørte et helt fantastisk godt løb, på alle måder. Både rute og sekund etaper sad
lige i skabet. Det er rigtig godt gået af Ditte, da hun ikke har den store erfaring. Deres anstrengelser
rækker til en 3 pl. i Touring af 22 startende hold i klassen. Nu er det heldigvis sådan, at det er faderen
der stiller løbs uret og ikke Ditte. Det viser sig da resultaterne offentliggøres at det er blevet til en 17
pl. Og hvorfor så det. Jow, N.P. har været så uheldig at da han stillede uret, - timer – minutter og
sekunder, ja da er den lige passeret 1 helt minus.
Det ser han ikke, da han godkender. Resultat en minut straf på hele turen. Øv. Rigtig træls for dem at
de ikke opdagede det på turen.
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Vores tyske venner er dog stadig rigtig godt tilfredse, trods det beskedne resultat. De tager hjem med
en god oplevelse, og kan fortælle røverhistorier herfra i deres klub i vinter. Det er jo godt for os må vi
håbe.
Resultatet for IMK – Team Old Time bliver så en 17 pl. i Touring til Ditte / Niels Peder og i Expert en 6
pl. til os. Vores tyske venner bliver henholdsvis en 10 pl. til Werner & Christa Stein og en 16 pl. til
Regina Gehrke / Dennis Madsen begge i Touring. Det er vel ikke så ringe, eftersom det er første gang
i DK, og forskellen på løbs form taget i betragtning.
Stillingen i FDM DASU Classic 2011.
1 Søren Dahl / Thomas Petri.
2 Poul & Egon Brøndum.
3 Erik & Kim Bach Sørensen.
6 Inge & Troels Nielsen.
Ja vi kan ikke sige at vi har haft meget held med os i den turnering i år, men så må vi jo bare prøve
om vi kan gøre det lidt bedre næste år. Der er da plads til forbedring.
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Der indkaldes hermed til

GENRALFORSAMLING
TORSDAG D. 26. JANUAR
2012
Kl. 19.00
I KLUBHUSET
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger revideret driftsregnskab og status.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Fremlæggelse af budget – herunder fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse:
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter og der gives meddelelse
om de 3 af sportsgrenene valgte til bestyrelsen
På valg til bestyrelsen er;
René Jørgensen
Michael Sylvestersen
Sabine Rosenlund
8. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant.
9. Eventuelt.
Husk at forslag som ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før, jvf. klubbens vedtægter.

DASU Nyhedsbrev
DASU
I uge 49 får DASU nyt medlemssystem.
Baggrunden er, at Danmarks Idræts-Forbund har besluttet at hæve prisen for at benytte det nuværende
medlemssystem.
Prisforhøjelsen betyder, at DASU’s bestyrelse har besluttet at få udviklet et nyt medlemssystem i samarbejde med en
række øvrige forbund i DIF.
http://www.dasu.dk/web/guest/laesmere/-/journal_content/56_INSTANCE_MVmK/14/605072

DASU
DASU og Dansk Metal fornyer aftale
Dansk Metals formand Thorkild E. Jensen og DASU’s formand Bent Mikkelsen underskrev den 29. oktober en treårig
forlængelse af den samarbejdsaftale der har eksisteret mellem de to organisationer siden 2008.
Underskrivelsen skete i forbindelse med udstillingen ”Biler for Alle” i Herning.
Aftalen indebærer, at DASU og Dansk Metal fortsætter deres fælles aktiviteter på en række områder, og at Dansk Metal
fortsat støtter talentudviklingen i bilsporten med et væsentligt beløb.
http://www.dasu.dk/web/guest/laesmere/-/journal_content/56_INSTANCE_MVmK/14/593170
———

DASU
DASU’s foreløbige løbskalender for 2012 er offentliggjort:
http://www.dasu.dk/web/guest/laesmere/-/journal_content/56_INSTANCE_MVmK/14/593267
———

DASU
På DASU’s hjemmeside kan du nu finde oversigten over opstillede kandidater samt de forslag, der skal behandles på
årets repræsentantskabsmøde:
http://dasu.dk/web/guest/dasu/reprasentantskabsmoder
———

RALLY
Dækordning klubrally 2012:
http://www.dasu.dk/web/rally/daekordning_klubrally
———

RALLY
Allan Dumstrei er udtrådt af rallyudvalget.
———

FORSIKRING
DASU’s kollektive ulykkesforsikring er ændret en smule til fordel for MRC-sporten. Se punkt 5 i policen:
http://www.dasu.dk/web/guest/dasu/klubservice/forsikringer
———

OFFICIALS
Vær opmærksom på, at i henhold til reglement 1 punkt 12.207 udløber alle officiallicenser – undtagen for karting – den
30. april i udløbsåret.
———

MRC
I forlængelse af skrivelsen til MRC-klubberne af 14. september 2011 har vi allerede nu påbegyndt arbejdet med at gøre
DASU til en bedre ramme for MRC-sporten.
MRC-udvalget har i samarbejde med udvalgte klubrepræsentanter, et medlem af DASU’s bestyrelse samt DASU’s
sekretariat udarbejdet et oplæg til en arbejdsplan for det særlige udvalg (Ad hoc udvalg), der skal arbejde for at gøre
DASU attraktiv for alle danske MRC-kørere:
http://www.dasu.dk/c/document_library/get_file?uuid=4efe983e-fc88-4b82-aad2-67bae9071caf&groupId=11716
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NOVEMBER
2. november
19. november
26. november
28. november

IMK Klubmesterskab i Miniracing hos MMRK på Nygade
IMK Julefrokost
DASU Repræsentantskabsmøde
IMK Bingo

DECEMBER
8. december
8. december

IMK Bestyrelsesmøde hos Allan Westphal
IMK Banko

JANUAR
3. januar
4. januar
5. januar
12. januar
26. januar

Årsmøde, Baneafdelingen i klubhuset
Årsmøde, MRC-afdelingen i klubhuset
Årsmøde, O & R-afdelingen i klubhuset
Bestyrelsesmøde hos Niels Kr. Højriis
IMK Generalforsamling i klubhuset

Se udførlig løbskalender på www. dasu.dk

