
Invitation til Officialkursus 2018 
 

 
    

Kære officials 

 

Som tidligere nævnt, har vi arbejdet på at arrangere en kursusdag med henblik på, at alle vore dygtige officials 

kan blive endnu dygtigere og få et velfortjent bevis herpå. Derfor er løbsledelsen bag Minirally Syd, 

Motorklubben Centrum og Kongelig Dansk Automobil Klub, Fyn gået sammen og har sammensat et relevant 

undervisnings- og uddannelsesmateriale. 

Årsagen til at vi ”pludselig” vil skabe en grunduddannelse for officials skyldes flere faktorer. Men ikke mindst, 

har ulykken og tragedien i Randers, hvor to unge nye officials blev dræbt, haft en stor indflydelse på at det 

netop er nu, vi arrangerer officialkursus. 

Derfor vil vi gerne invitere jer alle til kursus  

Søndag d. 8. april 2018 

Polymeren, Stationsvej 69 – 5792 Årslev 

Kl. 9.30 
Motorklubben Centrum og KDAK Fyn sponsorerer dagen således, at vi hverken mangler vådt eller tørt. 

Derfor starter vi med det store morgenbord og en ordentlig spand kaffe/te kl. 9.30 inden selve kurset 

begynder kl. 10.00. Kurset planlægges at være færdig ved 14.00-tiden, hvorefter vi afrunder dagen med en 

ny spand kaffe og selvfølgelig lidt kage.  

Programmet for dagen vil indeholde en grunduddannelse for at varetage funktionen, som basisofficial inden 

for dansk rallysport. Yderligere har vi valgt at uddanne jer alle efter DASU´s officialuddannelse OF356. Med 

denne uddannelse fra DASU´s egen uddannelsesprogram, vil I alle få bemyndigelse til at varetage funktionen, 

som starter og tidtager på hastighedsprøver. Det skal dog pointeres, at I kun kan få kursusbeviset fra DASU, 

hvis I er medlem af en motorklub. Ikke klub-medlemmer vil modtage et grundofficial bevis fra MRS, MKC og 

KDAK-Fyn.  

Vi opfordrer alle til at deltage i kurset, også selv om I allerede har en officialuddannelse, eller I tænker ”jeg 

skal ikke være starter/tidtager”. Dette grundet, at netop dette kursus henvender sig direkte til jer og til de 

arrangementer vi ved I deltager i, og man så ved lidt om andre funktioner på en hastighedsprøve end dem I 

allerede har udført. Som en ekstra ”gevinst” behøver vi ikke at stå med en lang morgenbriefing ved hvert 

arrangement, men kun snakke om de ting der er relevant for det enkelte løb.  

I vil ikke modtage noget materiale inden dagen. Det I har brug for, sørger vi for.  

Vi ser frem til at se jer alle til en lærerig og ikke mindst hyggelig dag.   

Undervisere: Arne Pagh & Niels Erik Jørgensen, MRS og nedennævnte  

Mange hilsener fra 

Motorklubben Centrum, løbsleder: Hans Oluf 

Kongelig Dansk Automobil Klub, Fyns prøvechefsteam: Dorte og Jannie 

 

S.U. søndag den 25. marts 2018 

Besked gives til Dorte på mail: dmjorgensen@outlook.com eller pr telefon:20991400 

mailto:dmjorgensen@outlook.com

