
(2/2) Baneofficials kurser samt førstehjælp- og redningskursus 
for alle officials i klubben

Oprettet d. 2. februar 
2010

Bane officials kurser

Førstehjælp- og redningskursus, som i 2010 vil blive tilbudt alle officials i klubben - både O-løb, Rally og Baneløb

Formålet med redningskurset er at sætte deltageren i stand 
til at reagere hensigtsmæssigt samt selvstændigt kunne 
iværksætte livreddende førstehjælp ved ulykker og 

assistere redningsberedskabet / ambulancetjenesten i 
sikring af skadested og medvirke ved skånsom 
patientbehandling ved motorsportsulykker.

Derfor henvender kurset sig primært til alle officials og 
specielt til ledende officials og flagofficials, og det både 

indenfor banesport, karting og rally.
I kurset indgår førstehjælpens fire hovedpunkter, 
overlevelseskæden og ABC-reglen. Endvidere lærer 
kursisten noget om basal førstehjælp, Hjerte-Lunge-
Redning, stabilisering af skader ved mistanke om brud, 
nødflytningsteknikker og procedure for intern alarmering 
og radioregler.

Kurset har en varighed på fem timer og består både af en teoretisk og en praktisk del. For at opnå det mest optimale udbytte 

bør der ikke være flere end 16 kursister per gang.

Kurset tilbydes i DASU-regi og afholdes i klubregi – gerne flere klubber sammen.
Aldersgrænse for at deltage er minimum 14 år, og der udstedes kursusbevis til deltagerne efter vurdering fra instruktørerne.

Kurset er gratis - datoer bliver offentliggjort senere.

Jan Præstekjær

HUSK OBLIGATORISK BANE 
OFFICIALSMØDE

D. 18/3 KL. 19.00 PÅ 
JYLLANDSRINGEN

Det er tid på høje tid at tilmelde sig til 
forårets officialskurser

Hellere i dag end i morgen!

til Per Leth - tlf. 40 29 66 59

13/3 

14/3 

27/3

28/3

11/4

OF 532+ kursus   Viborg 

OF 532+ kursus   Padborg Park 

OF 514   kursus – Fjeldsted Kro

OF 511-512-513-514 Follow Up kursus - Fjeldsted Kro

OF 511-512-513-514 Follow up kursus - Fjeldsted Kro
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(5/2) Hyggeligt samvær ved årets præmie- og klubfest Oprettet d. 5. februar 2010

Ca. 60 forventningsfulde medlemmer incl. ledsagere var mødt frem til den årlige præmie- og 

klubfest i Jyllandsringens lokaler den 30/1. 

Det var desværre et fravær på 
små 20 medlemmer 
sammenlignet med sidste år. Om 
det skyldes eftervirkninger af 
finanskrisen, eller det var fordi 
nogle havde forudset et kraftigt 
snefald under festen, der gjorde 
hjemkørslen til en spændende 
udfordring for alle os, der for 
længst har stillet rallyskoene på 

hylden.

En enkelt officials troede han 
havde helgarderet sig ved at 
slæbe campingvognen med til 

Jyllandsringen, desværre var 
campingvognen ikke meget for 
at forcere opkørslen til Ringen, 
og fortrak at overnatte ude i 
rabatten til ejermandens store 
irritation, der derfor gik glip af 
forretten. 

Per Leth var som sædvanlig aftenens toastmaster, og afviklede sammen med sønnen Mikael et problemfrit billed- og 
lydshow i forbindelse med overrækkelsen af årskrus og pokaler til klubmestrene.

Desværre havde mange af klubmestrene meldt afbud – måske er de ikke vandt til at køre i sne! Præmieoverrækkelsen blev 
derfor en noget tam affære.

Prisen som årets officials gik denne gang til Per Damgaard for hans store indsats som banechef. Jens Munkholm 
karakteriserede ganske rigtig Per som en kontant person, der ikke gemmer problemerne af vejen, men løser dem her og nu.

Traditionen tro var der lodtrækning blandt officials om 2 forskellige kørerkurser udsat af FDM, og her var Ada Nielsen og 
Per Damgaard de heldige vindere!

DTC – repræsenteret ved Jesper Nielsen løftede lidt af sløret for den kommende banesæson, hvor vi kan glæde os til nogle 
acceptable felter når der køres om det skandinaviske mesterskab. Hvor store felterne bliver til de ”normale” DTC løb vides 
endnu ikke, men DTC har fået lov til at køre flere klasser sammen, så vi gerne skulle slippe for heat med få deltagere.

Klub- og præmiefesten sluttede hen på de små timer med god musik og hyggesnak 

Kurt Christensen
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(17/2) Licens bestilling 2010 Oprettet d. 17. februar 2010

Er uændret fra 2009...

Dvs. skal du deltage i baneløb, rally, karting, orienteringsløb, økonomiløb mv. skal du have et aktivt medlemskab i Aarhus 
Automobil Sport (eller anden DASU klub) – klik her for nærmere info om de forskellige medlemstyper.

Et aktivt medlemsskab indeholder en grundlicens, som erstatter tidligere licenser vedr. f.eks. O-løb, Ø-løb, klubrally, 
karting mm. – klik her for at se hvilke tidligere licenser grundlicensen erstatter og kan bruges til.

Kort sagt har du betalt for et aktivt medlemskab i din klub, har du mulighed for uden yderligere beregning at bestille en 

grundlicens til en vifte af motorsportens grunddiscipliner. I alle øvrige licenser er grundlicensen automatisk inkluderet.

Hvordan bestiller jeg min licens
 Når vore kasserer har modtaget betalingen for dit aktive medlemskontingent, og har registreret dit medlemsskab hos 
DASU, kan du bestiller grundlicensen på DASU’s licensportal – klik her.

Du skal bruge et ID- nummer som enten står på dit medlemskort eller som du får oplyst af klubben efter indmeldelsen. Der 

skal ikke bruges betalingskort for at bestille grundlicensen.

HUSK - grundlicensen findes under de forskellige sportsgrene. Dvs. at når du bestiller licens på licensportalen, skal du 
stadig vælge sportsgren før du bestiller licenstypen.

Hvis du skal have licens til en højere kategori end grundlicensen, skal du bestille og betale licensen samme sted.

Såfremt der til din licens er specielle krav, f. eks. indsendelse af resultatlister og/ eller helbredserklæring skal dette være 
DASUs sekretariat i hænde før din licens bliver udstedt. 

Anmelderlicens bestilles og betales også via licensportalen. 

Du får din licens tilsendt indenfor 15 hverdage, når alle oplysninger er DASU i hænde, og hvis du er berettiget til den 
ønskede licens. 

Et godt råd – vær i god tid – både med betaling af medlemskontingent og bestilling af licens!!

Licenspriser 2010
De af DASU fastsatte licenspriser finder du her.

Hvor finder jeg oplysninger om hvilke licenser der kræves til de forskellige sportsgrene

Hvilke licenser der kræves til de forskellige konkurrencer bestemmes af Dansk Automobil Spors Union, og nedenfor finder 
du link til relevante sider vedr. licenser på DASU’s hjemmeside.

Banesport Banesportsreglementet - tillæg C

Rally
Rallyreglementet - generelle bestemmelser (læs side 
6-8)

Orientering-
økonomiløb

Bilorienteringsreglementet (læs side 2 - klasser)

Endags licenser Adm. cirkulære B1

Licens priser Adm. cirkulære H1
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