
RAS Camping 

Vi har haft nedsat et udvalg bestående af formanden og tre ikke campister til at gennemgå reglerne og 

komme med et forslag til forbedring af de nuværende regler, hvor det udelukkende har været anciennitet 

der har betydet om et medlem er berettiget til en plads eller ej. 

Udvalget er kommet med et forslag, der med et pointsystem tilgodeser både anciennitet og aktivitet. 

Bestyrelsen har enstemmigt tilsluttet sig forslaget. Det giver lidt ekstra arbejde både for dem der vil 

campere og dem der skal administrere campingpladsen. Vi mener dog det vil medføre en mere fornuftig 

fordeling af pladserne. Det kører i første omgang som et forsøg i to år, hvorefter det vil blive taget op til 

overvejelse om det virker efter hensigten. 

Hvis man vil have en plads, skal man inden d. 1. marts indsende et skema med anciennitet og forbrugt tid 

på RAS de sidste to år til Morten Lunøe. Anciennitet er uafbrudt medlemskab af RAS. Der vil blive tildelt 5 

point pr år de første 10 år man er medlem og herefter 10 point pr år resten af tiden. Der vil blive tildelt 1 

point pr. time man har ydet en indsats for RAS. Det vil sige at er man ude som official i et løb RAS har 

arrangeret eller et løb hvor RAS står for en prøve i 6 timer får man 6 point for det. Er man ude som deltager 

får man 0 point. Arrangerer man løb og har brugt 40 timer på det, giver det 40 point osv. Hjælper man til i 

en anden klub og RAS ikke er en del af arrangementet giver det ikke point. Når pointene er gjort op, får alle 

besked om de har fået en plads eller ej. Når pladslejen er betalt, kan man herefter stille vognen/teltet ud på 

pladsen efter d. 30. marts. 

Husk på at RAS medlemmer sagtens kan bruge pladsen for en uge, en weekend eller lignende. Undlad 

derfor at søge om en permanent plads, hvis man kun påregner at bruge pladsen en uge i løbet af sæsonen. 

Forskellige  
Medlemskaber 

Antal års 
medlemskab  

Medlemskabs point:  
5 point pr år de første 

10 år, herefter 10 
point pr 

efterfølgende år 

Aktiviteter 2017 & 2018 
Timer / aktivitets 

point 
I alt 

Børge har kun været medlem af 
klubben i 3 år, men yder en stor 

indsats i klubben 
3 15 

Har været på løbslederkursus,  
stået for et mindre og et større 

løb, deltager aktivt i et 
udvalg/bestyrelse Deltaget i 
landsdækkende møder og 

seminarer 

350 365 

Orla har været medlem af 
klubben og ydet en indsats 
gennem 35 år. Han kan kun 

hjælpe lidt 

35 300 Tidskontrol 1 gang 5 305 

Preben har været medlem af 
klubben i 4 år og har lavet et 

kursusløb de sidste to år 
4 20 

Kursus instruktør i både 2017 
og 2018 

Været official en gang 
58 78 

Henry har været medlem af 
klubben i 10 år og har været ude 

og hjælpe en enkelt gang 
9 45 Official til rally 8 53 

Palle har været medlem af 
klubben 

i 10 år, men hjælper ikke til 
10 50   0 50 

 

Får man tildelt en plads, er man førstevælger på den plads man har haft året i forvejen.  

Har man ikke haft en plads året før, eller ønsker en anden plads end man har haft året i forvejen, kan man 
ligge billet ind på en af de ledige pladser. Kan der ikke indbyrdes indgås en aftale mellem campisterne, 
bruges pointsystemet også her. Efter åbningsdagen er det efter først til mølle princippet. 
Skema til beregning af point kommer til at ligge som et link på hjemmesiden www.rasnyt.dk 
 
I tvivlstilfælde træffer det nedsatte udvalg en afgørelse. 

http://www.rasnyt.dk/

