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Til MRC klubberne 
  Brøndby den 16.12.2019 
 

 

Vejledning i at registrere MRC-klubber og MRC-kørere i DASU. 
 

Ved DASU-repræsentantskabsmøde d. 16. november 2019 blev det vedtaget at MRC-kørere 

fremadrettet er fritaget for at betale medlemskab og licens i DASU. 

 

Denne vejledning viser, hvordan man fremover registrerer klubber og kørere, hvordan klubber 

og kørere bliver dækket af forsikring. Og ikke mindst hvad den enkelte klub får ud af at blive 

registreret og få alle sine medlemmer (aktive som støttemedlemmer) i DASU. 
 

KLUBBER 

Optagelse i DASU En klub der ønsker at blive optaget i DASU, skriver til DASU 

sekretariatet på dasu@dasu.dk og anmoder om medlemskab. 

Klubbens vedtægter medsendes. 

Der betales ikke kontingent for medlemskab. 

Deltagelse i DASU’s 

repræsentantskabsmøde 

Da hverken klub eller klubbens medlemmer fremover betaler 

kontingent til DASU frafalder kravet til klubbens deltagelse i DASU 

årlige repræsentantskabsmøde. – Deltagelse som observatør efter 

eget valg. 

Medlemmer Klubben sørger for at alle medlemmer, aktive kørere, officials, 

bestyrelsesmedlemmer og evt. støttemedlemmer bliver registeret 

i DASU medlemsportal. 

Der betales ikke kontingent for medlemskab. 

Forsikring 

 

 

Når klubben afholder et arrangement, er klubben dækket af DASU 

ulykkesforsikring, ansvarsforsikring og arbejdsgiverforsikring. 

Det er et krav, at arrangementet er ansøgt og opført i DASU 

løbskalender. 

Den annoncerede løbstræning i forbindelse med arrangementet er 

også dækket af forsikringen – Se Adm. cirk. F1 

Dansk Idræts Forbund 

(DIF) 

En klub der er optaget i DASU er samtidig medlem af DIF. 

Klubben skal én gang årligt indrapportere til DIF.  

Officials DASU MRC-udvalg står for at afholde kurser for officials i MRC-

sporten. Klubben betaler for deltagelse på kurser for deres egne 

medlemmer. 

Medbestemmelse Klubben og dens registrerede medlemmer har mulighed for 

medbestemmelse i arbejdet med reglement og løbskalender. 

MRC-udvalget nedsætter ad hoc-udvalg til at udarbejde 

reglement og løbskalender for de enkelte klasser og løbssæsoner. 

Klubben og dens registrerede medlemmer kan tilmelde sig 

arbejdet, når MRC-udvalget indkalder til arbejdet. Et ad hoc-

udvalg arbejder typisk 2-3 måneder med én opgave, hvorefter 

det nedlægges.  

DASU’s regler for udarbejdelse af reglementer gælder; f.eks. 

tidsfrister jf. regl. 1 

Løbsafgift klubben opkræver via tilmeldingsgebyret for den enkelte MRC-

kører. 

Det samlet gebyr til DASU er på kr. 65/deltager og afregnes af 

klubben. De 35 kr. er normal løbsafgift/deltager og herudover 

betales kr. 30 kr. pr. tilmelding 

 

 

 

MEDLEMMER 
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Medlem i DASU Et medlem i klubben bliver registreret i DASU medlemsregister.  

Der betales ikke kontingent til DASU.  

Deltagelse i løb Alle tilmelder sig løb via MyRCM. Er den tilmeldte ikke registreret i 

DASU medlemsregister, sker det i forbindelse med deltagelse i 

det første løb. Er den tilmeldte kører ikke tilknyttet en DASU-klub, 

registrerer den afholdende klub køreren. Så snart køreren er 

registreret kan der optjenes mesterskabspoint. 

Forsikring Når en kører deltager i et løbsarrangement, er køreren dækket af 

DASU ulykkesforsikring og ansvarsforsikring. 

Forsikringerne betales via et gebyr, der opkræves via 

tilmeldingsgebyret for den enkelte MRC-kører.  

 

Ved deltagelse i EFRA/IFMAR løb er køreren endvidere dækket af 

en rejseforsikring. Betaling for deltagelse i EFRA/IFMAR løb 

betales direkte til DASU som hidtil. 

Medbestemmelse Registrerede medlemmer har mulighed for medbestemmelse i 

arbejdet med reglement og løbskalender. 

MRC-udvalget nedsætter ad hoc-udvalg til at udarbejde 

reglement og løbskalender for de enkelte klasser og løbssæsoner. 

Klubben og dens registrerede medlemmer kan tilmelde sig, når 

MRC-udvalget indkalder til arbejdet. Et ad hoc-udvalg arbejder 

typisk 2-3 måneder med én opgave, hvorefter det nedlægges.  

Løbsafgift Klubben opkræver via tilmeldingsgebyret for den enkelte MRC-

kører. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


