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Tilstede:

Ole Ingemann (OI), Aage Olesen (ÅO) og Michael Eisenberg (ME)

Referent:

Ebbe Mortensen (EM)

Dagsorden:
Forhold i og omkring Historisk Udvalg
Historisk Udvalg har bedt DASU’s bestyrelse afklare udvalgets kommissorium og forslag til
nyt medlem i udvalget snarest.
Udvalget afventer bestyrelsens beslutninger.
Udtrædelse af Historisk Udvalg
Erik Schifter-Holm har meddelt at han af arbejdsmæssige forhold desværre må udtræde.
Historisk Udvalg beklager Eriks beslutning og takker Erik for hans store indsats i
udvalgsarbejdet i de forløbne perioder, og herunder særligt for arbejdet ved opstarten af
DASU Classic og de øvrige aktiviteter inden for vejsporten.
Youngtimer reglement 9.6 - DASU CUP
Den 14. januar blev der afholdt møde med deltagelse fra DASU’s bestyrelse og sekretariat,
klubberne HMS og MSS samt HU med det formål at fastlægge reglement 2009 for ClubRace,
fremover under navnet Youngtimer samt mulighederne for etablering af en DASU Cup for
Youngtimere i 2009.
På mødet blev der opnået enighed om rammerne for den fremtidige afvikling af serien.
HU har fulgt op på de enkelte uafklarede punkter fra mødet, og besvarelse er sendt til
DASU’s bestyrelse.
Det er glædeligt at det nu, med en fælles indsats, er lykkedes at lave et fælles regelsæt for alle
Youngtimer arrangementer. Hermed er der også skabt grundlag for, at der kan etableres en
Youngtimer DASU Cup.
Information om Youngtimer serien udsendes i forbindelse med information om reglementerne
ca. den 15. februar 2009.
Fokusområde vejsporten
Historisk Udvalg og Rallyudvalget arbejder sammen med Hill Climb gruppen (en af HMS
nedsat gruppe) på at brede den historiske vejsport ud. Vi vil hjælpe kørere inden for
disciplinerne Hill Climb og historisk pålidelighedsrally (dvs. overvejende DASU Classic) til
at deltage i hinandens løb, og vi vil få kørere i begge kategorier til at deltage aktivt i
klubrally. Samtidig informerer vi løbslederne om disse initiativer, lige som der vil komme en
artikel herom i Autosport.
Historisk hastighedsrally er tilbage på sporet igen. Formatet er tilbage til det oprindelige (to
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sprint, to Mini Rally og to DM Rally), og vi forhandler p.t. med to sponsorer til serien, hvoraf
den ene er sikker. Løbskalenderen er offentliggjort, og udkast til mesterskabsbestemmelser
sendt til Rallyudvalget
DASU Classic er en historisk disciplin. Historisk Udvalg var efter ønske fra DASU’s
bestyrelse med til at løbe sporten i gang i efteråret 2007. Herefter afleverede Historisk Udvalg
sporten til Breddeudvalget i november 2008.
Det er imidlertid et spørgsmål, hvor det vil være mest hensigtsmæssigt i det lange løb at
placere historisk pålidelighedsrally? Historisk Udvalg er parat til at gå i dialog med
bestyrelsens herom.
Reglement for historisk pålidelighedsrally (DASU Classic)
Historisk Udvalg er af BRU blevet bedt kommentere påtænkt reglement til historisk
pålidelighedsrally og har givet sine forslag til ændringer.
Efterfølgende har HU og BRU i samarbejde taget stilling til brug af bestemte fabrikater af
triptællere, meddelelse herom udsendes snarest.
Historisk løbskalender
Der er tradition for, at man kan se alle kommende historiske motorløb under Historisk
Udvalgs hjemmeside. Denne service ses nu nedtaget. HU beder bestyrelsen drage omsorg for,
at den historiske løbskalender atter kommer op på hjemmesiden.
Seminar i FIA Historic Committee
Forberedelserne til seminaret, der afholdes 12. – 15. februar i København, skrider
planmæssigt frem.
Henvendelser:
Furmann – vægt på Mini Cooper 1275 Homologering 5028.
Efter henvendelse til FIA er konklusionen at den vægt der fremgår af attest 5028 tillæg
15/10V er ikke gældende.
Ebberfeld klassificering i flere klasser.
Der kan kun deltages i en klasse
Palle Kragh fælge til MG Midget.
FIA har godkendt anvendelse af 5” Minilite fælge på MG Midget
Fischer Fury i Youngtimer.
Kitcars er ikke serieproducerede, og kan derfor ikke godkendes
Nyt medlem til udvalget
Efter det ordinære udvalgsmøde mødtes udvalget til en sonderende drøftelse med et muligt
nyt udvalgsmedlem, hvis navn sammen med udvalgets anbefaling er meddelt bestyrelsen.
Næste møde:
17. februar 2009 i Grønnegade.

