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Forsikringsforhold i DASU 
 
Forskellige skadesforløb viste desværre i efteråret 2013 nogle områder, hvor der enten ikke var 
dækning i vores forsikringsportefølje eller hvor der var tvivl om fortolkningen af de enkelte 
policer. 
 
I den anledning nedsatte Bestyrelsen en arbejdsgruppe bestående af formanden for DASU, 
Bent Mikkelsen, Arne Pagh, Holger Møller-Nielsen og sekretariatsleder Ture Hansen. 
 
Gruppen konstaterede følgende mangler i vore forsikringer: 
 

- usikkerheder i teksterne omkring medlemsklubbernes dækning 
- usikkerhed om materiel til baneløb var dækket – i særlig grad Safety Car 
- manglende ansvarsdækning ved træningsløb, racerskoler, event m.v. 
- usikkerhed om dækning ved rally på lånte arealer såsom fabriksarealer 
- uhensigtsmæssig sagsbehandling over for lodsejere ved skader i rally 
- usikkerhed om dækning ved løb i udlandet 

 
Arbejdsgruppen har holdt møder med både forsikringsmægler og forsikringsselskab (TRYG), og 
ført en lang række forhandlinger ved udveksling af mail og oplysninger. 
 
Det blev hurtigt klart, at specielt dækning ved træningsløb ville koste penge, ligesom TRYG i 
”bytte” med en bedre sagsbehandling ved skader ved rally, ville tage sig betalt – også en 
betaling, der af gruppen blev vurderet som efterbetaling af et skadesforløb i rally, der i de 
sidste 3 år har kostet forsikringsselskabet over 460.000 kroner for hele 71 skader.  
 
Forhandlingen blev afsluttet med, at alle de ovenfor nævnte krav og præciseringer er opfyldt, 
men prisen er 
 

- ekstra betaling i præmie for dækning ved træningsløb kr. 80.000 
- ekstra betaling i præmie for dækning ved ændring i sagsbehandling kr. 74.000 
- ny selvrisiko for alle ansvarsskader på 6.000 kroner. 

 
De samlede merbetalinger for DASU - med den kendte historik for skader – andrager ca. kr. 
240.000. 
 
Efter indstilling fra arbejdsgruppen har bestyrelsen godkendt følgende merbetalinger i 
anledning af denne ekstra betaling for forsikringerne: 
 

- alle banecertifikater for gokartbaner, offroad-baner og asfaltbaner pålægges 
ekstraordinært et forsikringsbeløb på 4.000 kroner pr. år første gang i 2014 

- der indføres en selvrisiko for alle ansvarsskader for den enkelte deltager på 3.000 
kroner pr. skade 

- Restbeløbet op til de skønnede 240.000 kroner opkræves over rallylicenserne – dog 
først fra 2015. Dette medfører en ekstraudgift i 2013/2014 på ca. 80.000 kroner for 
Unionen 
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Ovenstående er indeholdt i et tilbud fra forsikringsselskaberne, dog således at alle aktiviteter 
med de krævede ekstra ydelser og præciseringer er gældende for alle arrangementer fra og 
med nu. Hvilket sekretariatet beder klubberne informere deltagerne om i arrangementerne i 
den kommende tid – her i særlig grad selvrisikoen på 3.000 kroner. 
 
Praktiske ting omkring opkrævning af selvrisiko ved kørerne vil blive reguleret af cirkulærer, 
som forventet udsendt primo april måned.  
 
På grund af ferie vil det være hensigtsmæssigt om eventuelle spørgsmål om forsikring generelt 
rettes til Bo B. Nielsen – bbn@dasu.dk eller direkte telefon 43 26 28 89. 
 
 
 
 
 

mailto:bbn@dasu.dk

