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Pressemeddelelse 

 

 

 

 
Dansk Model Sports Union ændre medlemsstruktur 

 
Nu bliver det meget let og helt gratis for alle RC kørere at køre RC løb og samtidig 

være sikker på at man er ordentlig forsikret når man træner og kører RC løb, er 

mekaniker, påsætter eller frivillig i en klub, eller gæster Danmark som udenlands 
kører. 

 
Bestyrelsen i Dansk Model Sports Union har nu efter 6 år indset at der skal ske 

noget helt ekstraordinært i Danmark hvis alle RC klubber, alle RC kørere og 
frivillige i klubberne, fremadrettet skal kunne dyrke RC sporten i fællesskab, med 

race, godt humør, og godt kammeratskab som det vigtigste.  
 

Derfor har bestyrelsen på sit bestyrelsesmøde d. 21. december 2017 vedtaget, at 
indstille til Landsmødet i februar, at få godkendt en medlemsstruktur der gør det 

meget nemmere at være RC kører i Danmark. Bestyrelsen forslår, at hvis man 
ønsker at køre RC race, så skal det kunne gøres uden at skulle tage stilling til 

licenser, unioner mm. Man skal bare kunne køre RC race og hygge sig. Her er de 
vigtigste ændringer som bestyrelsen forslår til godkendelse på Landsmødet.    

 

Hvis man er medlem i en klub eller melder sig ind i en klub der er medlem af Dansk 
Model Sports Union, så er man helt automatisk ansvarsforsikret i tilfælde af at man 

forvolder skade på andre med sin RC bil. Ansvarsforsikringen dækker skader op til 
kr.10 millioner. 

 
Træner man kun lidt, og derfor køber endags gæstekørsel for at træne i klubber, er 

man også fuldt ansvarsforsikret. 
 

Er man kun interesseret i at køre løb, så kan man naturligvis også det og vil til 
løbstræningen og selve løbet også være fuldt ansvarsforsikret. 

 
For klubberne sker der også ændringer. Klubber der ønsker at være medlem af 

Dansk Model Sports Union betaler et medlemskontingent på kr. 500,00 pr. år. Som 
medlem får klubben 3 forsikringer. En ansvarsforsikring med en ansvarsdækning på 

10 millioner, der dækker alle klubbens medlemmer, uanset medlemstal og 

gæstekørere i klubben. En forsikring der dækker frivillige medhjælpere i klubben og 
skader i klubben forårsaget af fejl på klubbens materiel eller inventar. Og en 

forsikring der dækker personer der virker som mekanikere eller påsætterer ved 
træning eller løb i klubberne. Herudover kan klubberne benytte klubportalen på 

hjemmesiden til kontingent betaling og medlemsregistrering.  
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Ønsker en klub at afholde et åbent løb hvor alle er velkommen uden krav til 

medlemskab andre steder, betaler klubben et løbsgebyr på kr.1000,00 der 
ansvarsforsikre alle deltagere i løbet også udenlandske deltagere, med en 

ansvarsdækning på kr.10 millioner. Herudover bliver løbet optaget på 
løbskalenderen og bliver profileret på facebook og hjemmeside. 

 
Bestyrelsen ligger også op til at stemme rettighederne ændres på Landsmødet. Det 

indstilles at medlemsklubberne har En stemme hver ved klubbens formand eller 
dennes stedfortræder. Herudover vil man som enkelperson kunne blive medlem af 

Dansk Model Sports Union med stemmeret for kr.100,00 pr år. og på lige fod med 
klubberne have mulighed for at stille sig til rådighed, ved valg til bestyrelsen mm.        

 

Bestyrelsen håber med dette tiltag at danne mulighed for at der vil opstå en fornyet 
interesse for at arbejdet for at få samlet RC sporten i Danmark, og at dette emne 

igen kan komme i fokus. Bestyrelsen har derfor også besluttet at udvide 
kontingentåret 2017 så dette først slutter 1.marts 2018. Det betyder at ingen skal 

forny deres medlemskab før efter Landsmødet d.25.februar, Samtidig vil 
bestyrelsen gerne inviterer alle RC klubber i Danmark med til landsmødet, med håb 

om at vi alle kan få startet den gode dialog der kan bringe os sammen i en fælles 
retning og mod et fælles mål. Invitationen udsendes i Januar 

 
Spørgsmål til denne pressemeddelelse kan stilles på dmsu@mail.dk  

 
 

Til sidst vil bestyrelsen i Dansk Model Sports Union benytte lejligheden til at ønske 
alle klubber og alle RC kørere en rigtig glædelig Jul samt et godt Nytår.   

 

 
 

Venlig hilsen 
Bestyrelsen 

Dansk Model Sports Union 
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