


� Dagens program:
� 1. Hvorfor være Rallyofficial
� 2. Information om rallyprøven til officials ved Rally og klubrally
� 3. Hvordan færdes man på en rallyprøve, før – under og efter rallyet
� 4. Sikkerhed for publikum
� 5. Egen sikkerhed – er også publikums sikkerhed
� 6. Konflikthåndtering
� 7. Radiokommunikation
� 8. Ulykke – med eller uden personskade.

Efter dette kursus vil du have fået information til at kunne færdes og opholde 
dig sikkert på en Rallyprøve

Vend aldrig ryggen til en rallybil - den er utilregnelig



 Rally officials - er rygraden i rallyløb

 Rally officials - Hjælper hinanden

 Rally officials - er til fart og spænding

 Rally officials - har et godt kammeratskab

 Uden rally officials - intet rally

Og sikkert mange flere gode grunde til at være 
RALLY OFFICIAL



Når du skal hjælpe til som Rally Officials ved et Rally, vil du en 
sikkerhedsvejledning over prøven af din prøvechef. 
Dette sker enten på løbsdag eller hvis I mødes nogle dage før.

Hvis du skal  hjælpe ved et klubrally eller Rallysprint vil du blive 
informeret af prøvechef på prøven.

Fælles for arrangementerne er at du som rallyofficials skal gøre dig 
bekendt med den information der er tildelt jer af løbsledelsen.

Ved Rally / Rallysprint vil du få det udleveret – så læs det og se på 
kortet hvor din post  er og hvad du skal sørge for på posten.

Ved klubrally vil prøvechef fortælle hvor du skal stå og hvad din opgave 
der er. 























Der er ikke mange regler for færden på en rallyprøve, men dem der er – er vigtige.

Rallyprøven er IKKE en mulighed for en official til ” lige at teste sin bil hurtighed ”
Der er mange officials der arbejder på prøven, både med opsætning og nedtagning – kør
Forsigtigt.
Er det en rundbane – køres der altid i prøvens retning.
Er det en gennemgående, køres meget forsigtigt tilbage hvis ikke det er muligt at komme  
tilbage til start via offentligvej.

Ofte er der nye officials med – hjælp hinanden  til rette – kun sammen er vi stærke – råb ikke 
ad hinanden – tal pænt – vær konstruktiv hvis du mener det er gjort godt nok.

Opsæt din post som beskrevet i den udleverede sikkerhedsplan.

Tag kontakt – hvis muligt – til den beboer din post er ved og få en lille snak
Vær høflig – vi er på lånt jord.

Nogle tilskuer kan være nok så påstålige og mener de er så kloge på sikkerhed.
Tal pænt og fornuftigt, men bestemt til dem – diskuter og råb ikke – kontakt evt. prøvechef.







Tænk fornuftigt - hvor vil en rallybil kunne komme hvis der 
er bremsesvigt eller som her meget regn på vejen



Naturligt vil man tro at en rallybil altid skrider udad i et sving, men en 
rallybil der kommer i udskridning, med kontrastyring kan godt komme 
ind i det indvendige sving

















� Nogle tilskuere / lodsejere er meget dygtige og kloge. De ved meget bedre end dig – hvor de må stå.

� Konflikter opstår når official og tilskuer har forskellige opfattelser af hvad og hvor det er sikkert at opholde sig.

� Det er svært ikke at lade sig rive med, når en samtale går fra at være konstruktiv til konfliktfyldt. Man får let sagt

� noget, der gør det svært at opnå det, du ville med samtalen.

� Bevar roen og tal pænt. Der er jo allerede én person, der overreagerer. Det bliver kun værre, hvis du hopper med

� på vognen. Problemet bliver ikke løst af, at du også begynder at råbe.

� En ophidset tilskuer eller lodsejer forventer du siger dem imod og måske hæver stemmen. Hvis du i stedet taler

� lavt og pænt : ”Er du venlig at tale langsommere? Jeg vil gerne hjælpe og jeg tænker kun på din sikkerhed ”

� Dette vil bryde din ophidsede modparts udbrud - som jo forventer du vil sige ham / hende imod. Det tvinger

� modpart til at skifte over til at tænke over situationen.

� Har du fx nogensinde prøvet at råbe langsomt ?

� Du skal ikke komme med forklaringer. Stil spørgsmål.

� Ved du hvorfor du ikke kan stå der ? Hvor kommer rallybilen hen hvis nu bremserne svigter ? Osv.

� En af de vigtigste regler, hvis du vil komme godt ud af det med folk, er, at du skal stille spørgsmål - ikke fortælle.

� Som altid i alle situationer - Bevar roen og det kølige overblik - tal pænt og dæmpet.



























Tak fordi du vil Motorklubben Centrum som Rallyofficials

Du er nu i stand til at færdes og opholde dig 
på en rallyprøve og sikre at publikum står forsvarligt 
samt at rallyprøven afvikles efter de udgivne 
sikkerhedsplaner / skitser.

Dit Rallyofficialskort samt officials vest vil blive 
udleveret ved arrangementerne.

Der er oprettet en informationsside på Motorklubben 
Centrums webside med information til rallyofficials.
Se mere på. www.mkc-sport.dk/rallyofficials.htm



Efter dette kursus vil du blive meldt ind i Motorklubben Centrum 
og i Dansk Automobilsports Union.

Kontingent på 100,- kr. betales af Motorklubben Centrum 

Du vil fremover modtage Unions bladet, Autosport

Motorklubben Centrum betaler dit kontingent på 100,- kr. hvis du 
mindst 1 gang har virket som official for MKC året før.

Official licens gælder for 1 år og fornyes ved et aften kursus.

HUSK: at holde MKC opdateret med jeres adresse og 
kontaktinformation




