
Referat af DMSU Landsmøde 2017 

Mødet blev afholdt søndag d. 5/2-2017 fra kl. 9 til 14 i kulturmødestedet No1, Tølløsevej 1, 4340 Tølløse.

Deltagere:
• Ole Hansen - DMSU
• Claus Karlsson - Bakkegårdens Off Road
• Tom Sørensen -Bakkegårdens Off Road
• Poul Milligan - Kalundborg RC Racing
• Ole Andersen - Kalundborg RC Racing
• Erhard Nielsen - DMSU
• Anders Kure - HRCR
• Ronnie Lund Borchert - Kalundborg RC Racing
• Kim Christiansen - Kalundborg RC Racing
• Jørgen Petersen - Kalundborg RC Racing
• Kim Nygaard Krogh - Ikast og omegns Motor Klub
• Lauge Sylvestersen - Ikast og omegns Motor Klub
• Søren Nielsen - Ikast og omegns Motor Klub
• Dean Hjorth-Carstensen - Kalundborg RC Racing
• Kasper Evert - Kalundborg RC Racing
• Dennis Kronborg - Kalundborg RC Racing
• Jacob Just - Kalundborg RC Racing
• Rasmus Nielsen - Kalundborg RC Racing
• Mikkel Hansen - Kalundborg RC Racing
• Morten I Christensen – Uden Klub
• Peter Thomsen – Uden Klub

Udeblivelse med afbud: 
• Troels Wagner - Kalundborg RC Racing
• Joan Brøns Hansen - Kalundborg RC Racing
• Kim Bang - Kalundborg RC Racing

Udeblivelse uden afbud: 
• Ingen

Ordstyrer: 
• Ole Hansen - DMSU

Referent:
• Kim Nygaard Krogh - Ikast og omegns Motor Klub

Unionsformand, Claus Karlsson bød velkommen.
Der var ingen indsigelser til dagsorden, som derfor blev godkendt.
På foranledning af Kim Nygaard Krogh blev der spurgt, om det var i orden, at behandle 
forslag 4 og 5 som et fælles forslag, da forslag 5 er en mindre rettelse til forslag 4. Dette var 
der ingen indsigelser imod.



1. Valg af dirigent og stemmetællere.
Ole Hansen blev valgt til dirigent.
Erhard Nielsen og Anders Kure blev valgt til stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning. 
Claus Karlsson talte på vegne af bestyrelsen.
Jeg vil starte med at byde Velkommen til alle jer, der er mødt op til Landsmødet her i 
Tølløse i dag den 5 februar 2017.
Tak til Ole Hansen, som i dag vil lede og styre slagets gang til vores landsmøde, TAK !
Det er med stor taknemlighed jeg står her i dag og skal aflægge min første 
formandsberetning, da jeg for ca. 30 måneder siden, sagde ja til at komme med som 
udvalgsmedlem for Dmsu Ls Off-Road udvalg, havde jeg ikke forestillet mig, at det ville
bringe mig til at stå her i dag. Men det gør jeg altså og jeg er faktisk rigtig glad for og 
stolt over, at være en del af denne fantastiske Union.
 
Årets gang i 2016
 
Off-Road Largescale
Vi startede ud med Revanchen i Bramming.
Og så har vi kørt 6 DM afdelinger på banerne, Bramming, Hillerød,
Ikast på deres dejlige jordbane,
Slagelse (som desværre har valgt at lukke deres bane.)
Ikast på deres ny anlagte tæppe bane.
Og finalen på Kalundborgs flotte anlæg med 40 deltager fantastisk vejr og Ole Hansen 
som dommer og speaker.
Og selvfølgelig Erhard.
Og nu vil jeg så lige benytte lejligheden til at takke Erhard endnu engang for hans helt 
enorme store arbejde og velvillighed gennem hele sæsonen som løbsleder (syntes lige vi 
skal give ham en ordentlig hånd)
Og vi sluttede af i Hørve med det første indendørs LS Off-road race på Sjælland, som 
må siges at være en succes, men desværre ikke nogen gentagelses muligheder der øv øv.
På det sportslige plan er vi nået op på et niveau, som ikke tidligere er set inden for LS 
Off-road i Danmark.
Det kan I alle være meget stolte af.
Dmsu`s Ls Off-Road køre var også flot repræsenteret ved EM i Frankrig med hele 7 
kørere det største antal danske køre i et EFRA mesterskab.
 
Klubdialog møde 2016
Klubdialogmødet som vi afholdte på Holbæk Frivillige center, var et rigtigt godt møde 
og der blev snakket omkring mange gode ting så som løbspakken og uddannelse.
Dog skal siges at det havde været ønskeligt at alle unionens klubber var mødt op til 
denne hyggelige formiddag.
 
Medlemsdialog møde 2016
Dialogmøderne har tidligere været rigtige succesfyldte, hvor der virkelig er blevet 
snakket om reglementerne og gode ideer.
Men i år er det vist nemmeste at sige at det kan kun blive meget bedre i 2017
Og dialogmødet 2017 bliver til finale løbet i Kalundborg.
 
Uddannelse
Uddannelse af dommere, Løbsledere og officials har der igennem året været snakket 
meget om og på klub dialog mødet i år har Ole Hansen og Erhard Nielsen meddelt at de 



gerne vil lave nogle kursus dage, så vi kan komme i gang med at få uddannet nogle flere 
folk til dette hverv.
Så skulle der være nogen rundt om i klubberne, som kunne være interesseret i at komme 
i gang med uddannelsen som dommer, løbsleder og officials.
Så skriv til Ole eller Erhard.
 
Hjemmesiden
Har igen været ramt af angreb af hacker og denne gang var det temmelig alvorligt og det
tog alt for lang tid, at få den op og køre igen.
Dette beklager vi selvfølgelig og der arbejdes på en løsning, så det ikke sker igen.
 
2017
Vi er sikre på at 2017 bliver et rigtigt godt år for LS Off-Road, vi har udgivet en flot 
løbskalender og har høstet meget ros for den.
Og så har vi fået en hovedsponsor, samt et par andre sponsorer, som har gjort det muligt 
at unionen betaler for præmier til alle DM løbene.
Det kommer så klubberne til gode.
Samt at vi får indkøbt headsæt til vores påsættere.
Så håber vi ser rigtig mange gamle og nye kørere ude på banerne i år.
Stor tak til Tom og Miligan for at lande den sponsor aftale.
Vi er naturligvis i bestyrelsen helt klar over, at der stadig er noget arbejde, der skal gøres
og det er vi naturligvis også klar til.
 
Bestyrelsen
Jeg vil gerne slutte denne beretning med, at takke alle medlemmer og klubber for 2016, 
tak for opbakningen, ris og ros.
Og så vil jeg gerne takke Jesper Ramlauv og Dennis Hassing, som har valgt at trække 
sig ud af bestyrelsen i år, tak for det arbejde I udrettede for Unionen, og I er naturligvis 
altid velkommen tilbage.
Og så til alle jer, der sidder i bestyrelsen i dag, I skal vide at jeg er meget glad for at 
være formand for en bestyrelse med så gode og arrangerede bestyrelsesmedlemmer, jeg 
syntes vi har nogle rigtige gode møder, og at vi træffer nogle gode beslutninger, alene 
det at vi ikke endnu har prøvet at stemme om en sag, viser med alt tydelighed at vi er 
skruet rigtig sammen.
Tak alle sammen.

Hertil supplerede Ole Hansen med følgende:
Det er kun Dean Hjorth-Carstensen, der har meldt sig til Dommer uddannelsen. 
Der skal være 3-4 personer for at oprette et hold. Dean kommer derfor i ”gammeldavs” 
oplæring som hjælpedommer/sidemandsoplæring og vil også komme til at stå for teknisk
kontrol til løbene

Den lange nede tid på hjemmesiden skyldes en multi inficering, der ikke har kunnet 
fjernes automatisk. Rensningen er derfor forgået manuelt og det tager tid.
Hjemmesiden ligger nu på en mere sikker server, og forhåbentlig sker det ikke igen.
Der mangle måske stadig lidt billeder og der er måske også nogle link, der ikke virker. 
Hvis man støder på dette, bedes man sende en mail med problemet til dmsu@mail.dk, så
det kan blive rettet.

Bestyrelse har arbejdet hårdt på at få nogle sponsore aftaler i hus, og det er lykkedes til 
UG. 



Hoved sponsor: HRS, Kalundborg

Sponsor:  Superhobby, Tølløse
NORVA24, Kalundborg
FG-Hobby, Tornved
RB-Kloak, Lynge

Sponsoraftalerne gør det muligt at stille pokaler og ”hundetegn” omkostningsfrit til 
rådighed for klubberne. Der ud over dækker det også omkostningerne til indkøb af 
headsæt til påsætterne, så de kan få at vide, hvis der ligger en bil i nærheden af dem.

3. Godkendelse af revideret regnskab og budget. 
Regnskabet for 2016 blev gennemgået og efterfølgende godkendt uden kommentarer.
Budgettet for 2017 blev gennemgået og efterfølgende godkendt uden kommentarer.

4. Fastsættelse af kontingent. 
Der blev fremlagt følgende forslag, som også ligger til grund for budgettet for 2017:

- at kontingentet for medlemsklubber sættes til kr. 1,00-
- at kontingentet for medlemmer sættes til kr. 300,00-
- at Hobby kontingentet for medlemmer sættes til kr. 75,00-
- at kontingents ændringen træder i kraft med det samme.

Forslaget blev godkendt uden kommentarer.
 

5. Valg til bestyrelsen. 
Følgende er på valg:
- bestyrelsesmedlem for 2 år, Dennis Hassing (ønsker ikke genvalg)
- bestyrelsesmedlem for 2 år, Jesper Ramlau (ønsker ikke genvalg)
- bestyrelses suppleant for 2 år, Ole Andersen (ønsker genvalg)

Følgende blev valgt:
- bestyrelsesmedlem for 2 år, Ole Andersen - Kalundborg RC Racing
- bestyrelsesmedlem for 2 år, Poul Milligan - Kalundborg RC Racing
- bestyrelses suppleant for 2 år, Erhard Nielsen - DMSU
- bestyrelses suppleant for 1 år, Kim Nygaard Krogh - Ikast og omegns Motor Klub

6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
Følgende er på valg:
- revisor, Else Hart (ønsker ikke genvalg)
- revisor, Erhard Nielsen (ønsker genvalg)
- revisor suppleant, Kim Christiansen (ønsker genvalg)

Følgende blev valgt:
- revisor, Erhard Nielsen - DMSU
- revisor, Kim Christiansen - Kalundborg RC Racing
- revisor suppleant, Dean Hjorth-Carstensen - Kalundborg RC Racing



7. Indkomne forslag.
Forslag 1: 
Forslaget fjerner muligheden for at enkelt personer kan have et medlemskab af DMSU 
uden af være medlem i en klub. Forslaget udspringer af et ønske fra klubberne, der blev 
frembragt på Klub dialogmødet i november 2016. Den korte version er: 

Uden medlemmer ingen klubber, 
uden klubber ingen DMSU, 
uden DMSU ingen DM og ingen fornuftig forsikring.

Det skal betragtes som en kæde, hvis et led bliver svagt, springer kæden.
Klubberne har brug for medlemmer for at overleve. Dem der mener, at de bor så langt 
væk, at de ikke har glæde af en klub banen, skal vide at klubberne godt ved, at det heller 
ikke er dem, der kommer når der er arbejdsdag. Så man kan betragte det som støtte til at 
holde en klub i live, så klubben stadig er der, når der skal afholdes et løb.

Forslaget åbner også op for muligheden for et Hobbymedlemskab, der kan bruges af 
personer, der kun ønsker at køre på egen klubs bane og deltage i egen klubs klubløb. 
Såfremt der laves et åbent DMSU løb, kan der også deltages i dette. 
Man kan ikke deltage i unionens arrangementer (DM-løb) og man har ikke stemmeret i 
unionen.
Se evt. flere detaljer i det indsendte forslag.
Forslaget blev godkendt uden kommentarer.

Forslag 2: 
Forslaget omhandler bla. det nye Hobbymedlemskab. 
Dette tegnes i klubberne, der også sørger for opkrævning af beløbet, som sendes til 
DMSU sammen med oplysningerne på personen. Personen er herefter dækket af 
DMSU's forsikringer.

Forslaget indfører også et Løbs administrationsgebyr som skal betales af klubber, der får
tildelt DM-løb.
Se evt. flere detaljer i det indsendte forslag.
Forslaget blev godkendt uden kommentarer.

Forslag 3: 
Forslaget sletter bestemmelsen om, at klubbernes kontingent beregnes ud fra klubbernes 
medlemstal.
Se evt. flere detaljer i det indsendte forslag.
Forslaget blev godkendt uden kommentarer.

Forslag 4 og 5: 
Forslagene blev behandlet som et fælles forslag, da forslag 5 er en mindre rettelse til 
forslag 4.
Forslagene omhandler bl.a. ændring af tilmeldingsgebyret, da der nu skal være faste 
påsættere til alle løb. Beløbet ændres fra kr. 250,- til kr. 350,- Dette er det samme beløb, 
der tidligere skulle betales til et løb med påsættere.
Løbsformatet ændres fra 2 til 1-dags løb, der afholdes om søndagen. Afholdelse af løb 
om søndagen giver mulighed for træning om lørdagen.
Der skal være Dommer og Løbsleder til alle DM-løb.
Klubber der har fået tildelt DM løb, skal betale det på landsmødet vedtaget løbs 
administrationsgebyr.



Klubber der har fået tildelt DM løb skal benytte løbs pakken som DMSU stiller til 
rådighed og klubben skal betale det på landsmødet vedtaget Løbs pakkegebyr.
Løbs pakken består af Dommer, Løbsleder, honorar, kørsel, broafgift, forplejning, mm. 
til disse, PC med opdateret løbs program, opsætning og afvikling af løb, samt lydanlæg. 
Der ud over er Løbs pakken inklusiv 4 påsættere.
Hvis klubben selv skaffer påsættere, så reduceres Løbs pakkegebyret tilsvarende. 
Alle løb i DM-serien er gældende.
Se evt. flere detaljer i de indsendte forslag.
Forslag 4 blev godkendt med rettelsen fra forslag 5 uden kommentarer.

8. Eventuelt
Der var lidt bekymring omkring ejendele og udstyr til både Allingåbro Motorfestival og 
Copenhagen Historic Grand Prix. Dette burde ikke være et problem.
Til Allingåbro Motorfestival er banen, camping området og pit området indhegnet. 
Tilskuer et ikke tilladt indenfor indhegningerne. Det forventes at der kommer 20.000 
tilskuer. Hver deltager får et armbånd til sig selv og på forespørgsel et til en mekanikker. 
Armbåndet gælder til festivallen og fællesspisning i telt om aftenen, hvor der er live 
musik. Ingen af armbåndene må vider sælges.
Til Copenhagen Historic Grand Prix er banen indhegnet. Tilskuer et ikke tilladt indenfor 
indhegningen. Der kan lukkes af for tilskuere med pitteltet og mærkerings bånd. Det 
forventes at der kommer 35.000 tilskuer. Hver deltager får et armbånd til sig selv og på 
forespørgsel et til en mekanikker. Armbåndet gælder til pladsen. Ingen af armbåndene 
må vider sælges.

Til samtlige DM-løb vil der blive opfordret til at stille alle biler op til foto. Dette bedes 
der støttet op om. Fotograferingen kommer med ind i løbsprogrammet lige efter morgen 
briefing og inden første start.
 
Fremover kan klubberne komme med ønske om datoer for afholdelse af DM-løb, til den 
kommende sæson, på Klubdiaglog mødet, der afholdes sidst på året.
 
For de madglade kan der oplyses at Peter Thomsen gerne står for aftensmaden til DM-
løbene.
Unionsformand, Claus Karlsson takkede for et godt møde.

9. Frokost
Frokosten blev indtaget i en hyggelig stemning, med lystig snak på tværs af klasser og 
klubber.

10. Præmieoverrækkelse
Præmierne blev uddelt af Claus Karlsson, efterfulgt af klapsalver fra alle deltagere.
Truck: 1. plads Dennis Kronborg Larsen - Kalundborg RC Racing

2. plads Jannik Kiim Hart - Kalundborg RC Racing
3. plads Troels William Wagner - Kalundborg RC Racing

4WD: 1. plads Mark Larsen – Vestsjællands Private Offroad Bane
2. plads Ole Harder – Hillerød RC Racing
3. plads Kim Christiansen - Kalundborg RC Racing

2WD: 1. plads Søren Nielsen – Uden klub
2. plads Ronnie Lund Borchert - Kalundborg RC Racing
3. plads Claus Karlsson – Bakkegårdens Off-Road



Årets Model Sports Udøver:
I år var der et trofæ til Årets Model Sports Udøver, det gik til den tidligere formand i 
Kalundborg RC Racing, Jørgen Petersen. Han fik den sammen med følgende ord.

Modtageren af Årets Model Sports Udøver er en person, der i sin klub har været 
formand i gennem mange år. Personen var også den første der støttede 100 % op om 
Dansk Model Sports Union da unionen så dagens lys i 2011. Personen har gennem 
årene altid været den, der i sin klub har gået foran og sammen med sin bestyrelse og 
sine gode klubmedlemmer på frivillig basis fået opbygget en af landets flotteste klubber 
og baneanlæg. Personen har nu valgt at trække sig som formand, og denne beslutning 
og valget af en ny formand er også gået helt uden sværslag. Vi vil derfor fra bestyrelsens
side i Dansk Model Sports Union ønske Jørgen Petersen et stort tillykke med prisen som 
Årets Model Sports Udøver.


