
Ny formands kandidat for DMSU en realitet! 

 

Navnet er Martin Lava - 50 år gammel - aktiv i RC sporten siden 2005 

Der er sket rigtigt meget i RC sporten de seneste år og ikke alt har gavnet vores sport.  

Der er igangsat mange gode initiativer og ikke mindst tilblivelsen af DMSU, fik mange til at åbne øjnene for at 

det var på tide at sætte mere fokus på medlemmerne.  

Nu er det ikke altid at tingene går den vej man ønsker sig, men det må være et fælles mål at få et samarbejde op og 

stå imellem kørere og unioner for de kommende sæsoner så vi kan gøre det vi alle ønsker, nemlig og køre race 

mod hinanden uanset hvor man er medlem. 

Vi ser ligeledes også en udvikling i retning af mere hemmeligholdelse/ topstyring i form af den netop 

præsenterede forretnings politik og det mener jeg ikke tjener nogen fordel. 

Vi er sat udenfor det internationalesamarbejde da DMSU ikke har EFRA mandatet og der er intet der tyder på at 

der arbejdes på et samarbejde unionerne imellem til gavn for kørerne.  

Jeg ser heller ikke tegn på et Nordisk samarbejde for den kommende sæson, som tidligere gav masser af gode løb 

specielt for Large Scale. I dag er dette samarbejde gået i stå! 

  

Hvad kan jeg gøre sammen med Dig og Rc sporten:  

 Alle skal kunne blive hørt om såvel positive, som negative ting - forslag mm. 

 Åbenhed: Der skal ikke være noget er skjult for nogen. Hverken økonomi referater mm.  

 Lydhørhed - Rummelighed – Dialog: Der skal være plads til at alle kan komme til orde  

 Udvikling af RC sporten i Danmark. I dag åbnes flere klasser for de samme kørere.  Der er ingen 

tilgang til sporten, men blot meget længere løbsdage  

 Tiltag for nye kørere 

 Samarbejde på tværs af unionerne: Vi skal have et samarbejde op og køre på kryds og tværs og så må 

vi finde løsninger som tilfredsstiller alle parter. 

 Omkostningerne i unionen skal ned: Så der bliver mulighed for at udvikle sporten, I dag bruges alle 

pengene på administration - hjemmeside mv. 

 DMSU skal være et godt brand  

 

For at ovenstående skal kunne blive en succes skal der nye boller på suppen eller med andre ord en ny formand på 

posten, som kan give et frisk pust. 

 

 

Martin Lava 

Tlf: 40 30 79 87 


