
Official i Randers Auto Sport 

 
 

 

Har du lyst til at være helt tæt på dansk motorsport og siger du ja til nogle spændende oplevelser, 
som er forbeholdt de få. – Så meld dig som official hos Randers Auto Sport. 

Selvom du ikke har tænkt dig at bruge penge på et køretøj, er der også plads til dig i RAS.  

Vores aktiviteter kræver mange hjælpere og officials, så hvis du ikke vil være aktiv kører, var det 
måske noget at blive aktiv official. 

Randers Auto Sport søger officials til de mange arrangementer som klubben arrangerer. 

Derudover bliver vi løbende ofte bedt om at hjælpe med officials til løb i andre klubber – og det gør 
vi gerne. 

Du behøver ikke at være medlem af Randers Auto Sport for at være official, men hvis du vil være 
med som en af de ledende officials (Løbsleder, Prøvechef, Tidtager, Starter Teknisk kontrolassistent 
eller Teknisk kontrolchef) er det nødvendigt, at du er medlem af Randers Auto Sport, som betaler 
dit kursus.  

Vil du støtte Randers Auto Sport som Official og samtidigt være medlem af Danmarks bedste 

motorklub så har vi også et kontingent, der dækker dette. 

Kr. 350,- ALMINDELIGT MEDLEM 

Er for medlemmer der ikke regner med at skulle have licens i løbet af året. 
Kan blive opgraderet til aktivt medlem. 
Du modtager Autosport 
Du kan have OF licens 
 

Beløbet fordeles således: 

250,- går til Randers Auto Sport for medlemskab 

100,- går til DASU for modtagelse af Autosport 

Du kan tage vores officialkursus så du bliver klædt godt på til opgaven. Du får herefter et Officialkort 

så man kan se, at du har gennemgået kurset. 

Hvis dette er noget for dig, er du velkommen til at ringe til formand Jens Erik Jensen på 21760622. 



Official i Randers Auto Sport 

 
 

 

Siger du ja til at blive official – siger du ja til at være helt tæt på dansk motorsport og ja til nogle 
spændende oplevelser, som er forbeholdt de få. Hvorfor? – fordi det er spændende.  

Giver det penge? 

Nej, men der er fuld forplejning til alle hjælpere på dagen, hvor vi som regel starter med kaffe og 
rundstykker om morgenen. Til frokost vil der være madpakker og vand.  

Og så holder vi årsfest/officialsfest hvert år i november, hvor alle officials som har hjulpet Randers 
Auto Sport gennem året er inviteret med. 

Vi holder også klubaftner første torsdag i hver måned hvor kodeordet er HYGGE! 

Hvordan er sikkerheden? 
Du er som official sikret mest muligt ved en hensigtsmæssig placering under rallyet. 
Uheld sker heldigvis meget sjældent men skulle det alligevel ske, er du dækket af den forsikring 
Dansk Automobil Sports Union har igennem unionens medlemskab af Dansk Idrætsforbund. 

Forsikringen svarer til almindelig arbejdsskadeforsikring. 
 

Hvad forpligter du dig til? 
Vi regner med dig til alle de løb du har givet tilsagn om at hjælpe ved, men naturligvis forventer vi 
ikke, at du stiller op, hvis du skal holde bryllup eller ligger med 40 i feber. 

 
Hvorfor er vi andre det – altså official? 
Ja, sådan en sur, våd og kold forårsdag kunne vi måske alle sammen godt stille os selv det 
spørgsmål. Men mon ikke det er kammeratskabet, det at være med, hvor det virkelig sker i dansk 
motorsport og have et ansvar for løbene, der visker de sure dage væk. I alle tilfælde er der officials i 
klubben, der har været med helt fra starten, og som stiller op, hver gang der indkaldes til en 
løbsdag. 

Stadig interesseret? 
Så ring til ovennævnte og hør nærmere. 
 
 


