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Hvad var det lige der skete og hvad skal der ske nu ! 

Lad os lige her med det samme slå fast at dette skriv ikke er et forsøg på at kaste med mudder eller lignende. 
Dette skriv er udelukkende et info brev til alle dem der med rette, står fuldstændig uforstående over for, det der 
skete på DASU’s repræsentantskabsmøde d. 22. november, hvor DASU’s hovedbestyrelse valgte at tage deres 
forslag af bordet, om at nedlægge MRC sporten i DASU. 

Dette skete ene og alene på baggrund af at Søren Jeppesen på vegne af Odense RC Mini Race havde fremsat 
forslag om at DASU ikke skulle nedlægge MRC sporten i DASU. 

For at alle læserne kan følge med, er forslaget fra DASU’s bestyrelse indsat her med blåt. 

Forslag fra DASU’s Bestyrelse til behandling på repræsentantskabsmødet 2014 

Nedlæggelse af MRC sporten i DASU. 

MRC-udvalget har over for DASU’s bestyrelse tilkendegivet, at de ikke længere mener, der er basis for at fortsætte 
med MRC-sporten i DASU-regi. 

MRC-udvalget mener ikke det fremmer sporten i Danmark at fortsætte på det nuværende grundlag. 

Bestyrelsen har efterfølgende drøftet situationen indgående, og er kommet til den konklusion at man anbefaler at 
sporten nedlægges i DASU regi. 

Bliver forslaget vedtaget gør bestyrelsen opmærksom på at der intet er til hinder for at MRC sporten igen kan blev 
en del af DASU, såfremt de måtte ønske det. 
 

Forslaget her er altså fra start af indstillet af det MRC udvalg som Søren Jeppesen selv var en del af, og man kan 
så kun stå ganske uforstående over for at det forslag der så kom fra selv samme Søren Jeppesen på vegne af 
ORCM klubben. Dette forslag kan ses her med rød tekst. 

Forslag fra Odense R/C Minirace 

#1. Jeg vil gerne stille som forslag, at man ikke nedlægger MRC udvalget, da der igen er en stigende efterspørgsel, 
og at mange savner et stabilt tilhørsforhold. 

#2. At man tillader et midlertidigt udvalg på 3‐5 personer, til at starte op igen, og som stiller op til opstillings møder, 
med opstilling som mål til repræsentantskabsmøde i 2015. 

Jeg ser frem til opbakning til dette, da international MRC deltagelse ikke ser særlig lys ud, uden et stabilt 

tilhørsforhold som kun DASU kan levere. 

På vegne af ORCM‐110 

Søren Jeppesen. 

              

     30.november 2014 



 
D a n s k  M o d e l  S p o r t s  U n i o n  - d m s u @ m a i l . d k  - w w w . d m s u . d k     

 
Side 2 

 

På Klubdialogmødet som blev afholdt dagen efter DASU’s repræsentantskabsmøde deltog også Søren Jeppesen 
og formand Finn Pedersen fra Odense RC Minirace klubben, her blev Søren Jeppesen og Finn Pedersen 
naturligvis konfronterede med spørgsmål fra en tydelig rystet skare af klubformænd og bestyrelsesmedlemmer fra 
landets DMSU klubber. Spørgsmålene gik blandt andet på hvor mange ”en stigende efterspørgsel” var? og hvorfor 
den ”internationale MRC deltagelse ikke skulle se lys ud” hvis det var under DMSU? og hvorfor man ikke mente at 
DMSU var et stabilt tilhørsforhold? 

Det eneste svar der kom, var at der var ”nogle” kørere (ikke hvor mange) der havde spurgt Søren Jeppesen om 
hvordan man kunne forhindre at forslaget fra MRC udvalget og Bestyrelsen blev vedtaget, og det var så åbenbart 
at fremsætte det pågældende forslag. 

Hvad betyder det så for MRC sporten i Danmark? Ja man kunne fristes til at sige Intet. Vi har jo en rigtig god Union 
som har styr på tingene, og her efter 3 år har bevist sin berettelse, med 668 medlemmer hvor af 471 er aktive 
medlemmer, og det er da også kun stort set positiv tilfredshed vi høre fra stort set alle vores klubber og 
medlemmer rundt om i landet. Vi har løst alle de udfordringer vi har haft, bygget en stærk organisation op der 
servicerer vores klubber og medlemmer på bedste vis, vi har i år kunne tilbyde ikke mindre end 31 mesterskabs løb 
i 5 grene inden for vores sport og vi har naturligvis også gennem året forberedt os på at vi her fra årsskiftet skulle 
være den officielle Danske MRC union som skulle overtage EFRA mandatet efter DASU. 

Men naturligvis har DASU’s beslutning betydet noget, i DMSU’s bestyrelse står vi vel nok tilbage med en følelse af 
at respekten for DASU som en stor og troværdig union har lidt et knæk. Når man fra DASU’s MRC udvalg i maj i år 
vælger at orienterer DMSU’s bestyrelse om at man har anbefalet over for hovedbestyrelsen at nedlægge MRC 
sporten i DASU og at man vil orientere EFRA og DASU’s nordiske samarbejdes partnere om at de nu skal betragte 
DMSU som den Danske nationale MRC Union og man efterfølgende går offentlig ud og fortæller hele MRC 
Danmark at MRC Sporten vil blive nedlagt i DASU på repræsentantskabsmødet i november, og man så fra 
hovedbestyrelsen selv tager sit forslag af bordet, ja så er det svært ikke at bruge ord som Respektløs, løftebrud, 
mm. 

For kørerne i DMSU vil det nok mest kunne mærkes i Off Road large Scale, her har sporten været delt op i 3 
turneringer i de sidste 3 år. Men siden DASU’s udmelding i maj i år har alle kører haft en tro på og vilje til at nu 
skulle det endelig lykkedes at samle Off Road Large Scale så alle i landet kunne køre sammen i samme turnering, 
Claus Karlsson fra Bakkegårdens Off Road har gennem året gjort et stort stykke arbejde ved at tage rundt og 
deltage i de 3 turneringer og snakke med alle kørerne om deres ønsker når vi skulle til at køre sammen, Kørerne 
opfordrede da også Claus til at lave et ”Samlingsløb” som blev afholdt med succes i ridehallen i Bramming her i 
november, her fortalte flere DASU klubber at de havde besluttet hjemme i klubberne at det skulle være DMSU der 
skulle være deres nye Union og at de glæder sig rigtigt meget til endelig at få samlet klassen. bestyrelsen i DMSU 
håber at det stadig kan lade sig gøre på trods af DASU’s beslutning og vi vil gerne opfordre til at de DASU klubber 
som havde forberedt sig og taget beslutningen, henvender sig til DMSU’s bestyrelse så vi sammen kan finde de 
løsninger der skal til så vores fælles ønske kan blive til virkelighed. 

En anden gruppe kørere der måske vil blive berørt af DASU’s beslutning er de DMSU kørere der deltager i løb i 
Sverige, havde DASU ikke taget deres forslag af bordet ville Sverige fra nytår havde betragtet DMSU som den 
Danske nationale Union og Danske kørere kunne uden problemer deltage i Svenske løb. Vi vil naturligvis fra 
DMSU bestyrelse side kæmpe videre for at overbevise Svenskerne om at der ikke er nogen fremtid i at fastholde 
deres synspunkt når både Norge og Finland forlænges har anerkendt DMSU. 

Den gruppe der nok vil blive mest berørt af den beslutning der er taget er nok de personer der selv står bag 
forslaget og øjensynlig ikke vil det bedste for et samlet MRC Danmark. Det kan være svært at forstå at så få 
mennesker kan ødelægge det for så mange mennesker, og i den forbindelse kan man rettelig prøve at kikke på 
nogle faktuelle tal. 

Der er lige nu 70 MRC medlemmer i DASU. Men hvem er så disse medlemmer? 

Der er 36 medlemmer fra BRC (disse er ikke medlem af DASU fra 1. januar 2015) 

Der er 11 medlemmer fra FOM (Størsteparten af disse medlemmer er DMSU medlemmer der har indløst EFRA 
licens gennem FOM) 
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Der er 6 medlemmer i Ikast der havde besluttet at de kunne melde MRC afdelingen ind i DMSU og ud af DASU 

Der er 10 medlemmer i Viborg (bestyrelsen i Viborg, har fremsat forslag på deres generalforsamling om 
indmeldelse i DMSU.) 

Og de sidste 7 medlemmer er fordelt ud over 4 klubber. 

 

Det vil sige at de personer der står bag dette forslag på DASU’s repræsentantskabsmøde formentlig kan se frem til 
at starte op med omkring 10 medlemmer i DASU og ingen penge på budgettet til MRC sporten. Med alt respekt 
virker det som et dødfødt projekt, og en opfordring kunne være at droppe det så vi alle kan komme videre med det 
gode arbejde der er så mange der har støttet op omkring de seneste 3 år, nemlig at få samlet MRC sporten i 
Dansk Model Sports Union. 

Vi håber inderligt i DMSU’s bestyrelse at MRC klubberne rundt om i Danmark nu vil stå sammen og støtte op om 
Dansk Model Sports Union og vise omverdenen at vi godt kan samles og fremstå som en samlet nation også på 
MRC området.   

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 

Dansk Model Sports Union 

 

 

  

 


