
OPLYS BILISTEN, DU MØDER
Når du møder en bilist er det derfor en god idé 
at foreklare hvad der foregår, hvornår rytter-
ne kommer og hvordan man som bilist kan for-
holde sig, hvis man skal køre ind på ruten. Det 
sidste forudsætter naturligvis at ruten ikke er 
100 procent spærret eller at bilisten ikke skal 
færdes mod eventuel ensretning. Hjælp også 
gerne med alternative ruter, så bilisten sendes 
godt videre. 

HAV FORSTÅELSE FOR BILISTENS ULEMPE 
Den bilist du møder kan have travlt eller være 
stresset. 

Det hjælper derfor altid, hvis du udviser forstå-
else for den irritation de kan opleve, når de kan 
være nødt til at køre en omvej på grund af cy-
kelløbet. 

HAV SNACKS ELLER KAFFE KLAR 
Det kan være en god idé at flagposterne har 
en termokande med kaffe og et lille stykke 
chokolade klar, hvis bilisterne skal vente et 
stykke tid et sted. 

På den måde kan man tilbyde de ventende bi-
lister en lille tak for deres tålmodighed og sik-
re, at de også får en god oplevelse, selvom de 
bliver forsinkede.

INFORMER BILISTEN I GOD TID
Er der spærrede eller ensrettede veje er det en 
god idé at informere bilisten i god tid. Dette gø-
res via vejskilte, som opsættes inden bilisten 
kommer til ruten. På den måde er bilisten for-
beredt på, at der er et cykelløb i gang. Det er 
også en god ide at informere på forhånd i lo-
kale beboergrupper på eksempelvis facebook. 

VÆR VENLIG - MEN AUTORITÆR 
Som både trafikofficial og flagpost er det vig-
tigt, at du er venlig og oplysende over for bi-
listen. 

Men det kan også være vigtigt, at du er be-
stemt, når du skal informere om at der er ens-
rettet eller spærret. 

HUSK AT DU HAR KOMMUNENS OG  
POLITIETS OPBAKNING
Skulle du være uheldig at møde en bilist, der 
bliver sur over afviklingen af cykelløbet, så 
husk, at arrangøren både har kommunes og 
politiets tilladelse til at afvikle cykelløb. 

Er du i en situation, hvor det er nødvendigt, 
kan du kontakte politiet eller den sikkerheds-
ansvarlige ved løbet. 

I KLÆD DIG SELVLYSENDE FARVER 
Det er vigtig, at du kan ses af bilisten. Iklæd dig 
derfor tydelige og gerne selvlysnede farver, så 
du er let at se på lang afstand. 

OPLYS OM DYNAMIKKEN I LØBET
Hvis en bilist skal ind på ruter, der ikke er ens-
rettede og derfor køre mod cykelløbets kør-
selsretning er det vigtigt, at du informerer bi-
listen om, hvad de kan forvente. 

Det kan være at bilisten aldrig har mødt et cy-
kelløb før og derfor ikke ved, hvad der kommer 
mod der. 

Herunder er en række gode råd til hvordan du kan fremstå, når man står som 
flagpost til cykelløb

TIPS OG TRICKS TIL  
POSTER VED CYKELLØB


