
Race-marshalls er en vigtig del af afviklingen af cykelløb – og i endnu højere grad 
til de løb, hvor politiet ikke bistår med færdselsregulering. Herunder svarer mange-
årig race-marshall Keld Christensen på en række ofte stillede spørgsmål. 

SPØRGSMÅL OG SVAR  
OM RACE-MARSHALLS 

HVOR MANGE RACE-MARSHALLS SKAL JEG REGNE MED AT BOOKE? 
Som hovedregel skal du regne med mindst en racemarshall foran hvert felt. Ved store fel-
ter, eksempelvis junior- eller A-klassen, bør du beregne flere marshalls – særligt hvis po-
litiet ikke kommer. 

HVORNÅR SKAL JEG BOOKE RACE-MARSHALLS? 
Du bør booke race-marshalls tidligt i din løbsplanlægning. Race-marshalls er frivillige, der 
bruger deres fritid på opgaven og derfor skal finde tid i den private kalender. Så jo før du 
booker, jo bedre. 

HVAD SKAL JEG HAVE KLAR PÅ LØBSDAGEN? 
Sørg for, at der er mulighed for at race-marshallsene kan mødes og holde pause mellem 
løbene. Find gerne et sted, hvor de let kan komme væk ved opløb, men samtidigt komme 
hurtigt afsted foran feltet, når den næste tjans kalder.

HAR RACE-MARSHALLS BRUG FOR SÆRLIGE BRIEFINGERNE? 
Teamlederen er din primære kontakt på dagen. Inden løbet gennemgår I ruten og du kan 
informere om eventuelle udfordringer på ruten, særligt farlige sted eller andet. Efter endt 
arrangement evaluerer teamlederen altid med de deltagende marshalls om dagens ud-
fordringer og samler derefter op med dig, så du får dette med til evaluering.  

HVORDAN KOMMER JEG I KONTAKT UNDERVEJS, HVIS DET ER NØDVENDIGT? 
Race-marshalls bruger egne radioer undervejs. De fungerer alle steder, hvor der er tele-
fondækning. Det betyder, at man praktisk talt altid kan komme i kontakt med hinanden, 
selvom der kan være store geografiske afstande mellem. Teamlederen medbringer en 
ekstra radio, der kan udleveres til arrangører, løbsledelse, kommissærer eller lignende. På 
den måde kan I kommunikere undervejs. 

SKAL JEG SØRGE FOR FORPLEJNING? 
Race-marshalls har ofte lange dage på motorcyklen – både under løbet og med trans-
porten frem og tilbage. Derfor beder vi arrangøren om at have tilstrækkelig med mad og 
drikke – på samme måde, som man også sørger for andre poster eller officials. Ved tidlige 
starter er det som regel kaffe/te/vand og morgenmad og ved frokost/eftermiddag er det 
normalt et måltid og adgang til rigelige drikkevarer. 


