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Flagenes anvendelse 

Gult flag 

Det gule flag skal altid være inden for din rækkevidde, og skal straks med tydelig 
markering (svinges i 8-taller) advare om, at der på det efterfølgende baneafsnit er 
opstået en fare. 

Det gule flag benyttes i tilfælde, hvor der er risiko for, at kørerne kan påkøre en eller 
flere styrtede kørere, som helt eller delvist spærrer banen, og evt. når samaritter 
yder førstehjælp på banen i forbindelse med uheld. I øvrigt i alle tilfælde, hvor 
kørerne skal advares om forhindringer på banen. 

Det gule flag betyder, at der ikke må overhales. En betydelig fartreduktion skal ses, 
og køreren skal være parat til at standse. Hop skal ikke forsøges. 

Tegngivningen gælder indtil uheldsstedet er passeret. Straffen for overtrædelse 
ved tidskval/heatet er 10 placeringers tilbagerykning. Ved grov forseelse sker der 
udelukkelse af tidskval/heatet. Straffen for overtrædelse ved træning er 
udelukkelse. 

Grønt flag 

Brugen af det grønne flag skal være aftalt mellem baneofficials inden stævnets 
begyndelse. Ved markering giver du besked om, at dit baneafsnit er frit og at du er 
på plads. Inden signalgivning skal du forvisse dig om, at banen er fri for 
forhindringer som store sten, dæk etc. Afmærkninger skal ligeledes rettes op, hvis 
de er blevet påkørt. Brug ikke det grønne flag, mens der køres på banen. 

I startområdet har det grønne yderligere en funktion, som betyder, at startområdet 
er klart, og der kan køres ind til start. Der må, efter det grønne flag vises her, ikke 
være hjælpere til kørere eller andre på startområdet end nødvendige officials. 

Rødt flag 

Normalt vil en flagofficial placeret i første sving efter starten også være forsynet 
med et rødt flag. Dette må kun bruges efter tegn fra stævneleder eller dommer i 
forbindelse med evt. uregelmæssig start. Efter starten må det røde flag kun 
benyttes efter klar besked fra stævneleder eller dommer. 

Det røde flag må aldrig benyttes i andre situationer end ovennævnte. 

 

 

 

Håndbog for 

MOTOCROSS 

Baneofficials 

 

G-licens 

 

__________________________________________________________________ 

Indledning 

Denne håndbog er tænkt som supplement til MX-reglementet og skal tjene som en 
teoretisk instruktion med råd og vejledning inden for et område, hvor det kan være 
svært at fastsætte helt generelle regler. 

Der kan opstå vidt forskellige situationer under et motocrossløb, og samtidig har du 
som flagofficial altid kort betænkningstid før en reaktion på en hændelse. 

Den måde, du som flagofficial udfører din opgave på, kan, når faretruende 
situationer er under opsejling, være af afgørende betydning for, at uheld undgås 
eller begrænses. 

Dette vil samtidig medvirke til, at sikkerheden ved udøvelsen af vor sport holdes på 
et så højt niveau som muligt.  

For at fremme en ensartet og effektiv funktion hos vore flagofficials, vil der i det 
efterfølgende blive gennemgået nogle situationer, som det erfaringsmæssigt viser 
sig, at du som flagofficial bliver stillet over for.  

Husk, at din vigtigste opgave som flagofficial er at advare kørerne mod farer, 
og dermed bidrage til at undgå, at yderligere uheld forekommer. 
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Før og under et stævne 

Når du før et stævne har givet dit tilsagn om at ville deltage som official, er det 
vigtigt, at du husker at møde op på det aftalte tidspunkt. 

Skulle du blive forhindret, bør du så tidligt som muligt give besked til stævnelederen, 
så du undgår at sætte ham og arrangøren i forlegenhed. 

Det er også vigtigt, at du deltager ved officialinstruktionen før stævnets begyndelse, 
og her noterer dig de punkter, som kan få betydning for dig under stævnet. 

Vær omhyggelig med at være på din post til det aftalte tidspunkt og i den aftalte 
periode. Du medvirker herved til at undgå forsinkelser.  

Antal flagofficials 

Det minimale antal flagofficials på en permanent bane vil altid fremgå af 
banesynsrapporten. Det vil imidlertid ofte være nødvendigt at udsætte flere, hvis 
der fx foretages en ændring af baneforløbet, eller i øvrigt hvis stævneleder eller 
dommer skønner det nødvendigt. 

Placering på baneområdet 

Flagofficials kan være placeret alle steder på en bane, men skal være placeret på 
steder, hvor oversigtsforholdene pga. sving, hop, nedkørsler o.lign. er så dårlige, at 
der, hvis en kører er standset eller styrtet, vil være fare for påkørsel. 

Placering ved forhindring 

Når du som flagofficial før et løb har fået anvist et bestemt afsnit af banen at skulle 
kontrollere, er det vigtigt, at du først sikrer dig, at de nødvendige flag og evt. andre 
materialer er til stede. 

Dernæst skal du sørge for at være placeret på det bedst egnede sted, inden kørslen 
begynder. 

Ved valg af placering, tag følgende hensyn:  

a. Du skal blive set 
b. Du skal selv kunne se banesporet 
c. Du skal stå i sikkerhed 

A: Det er vigtigt, at du er placeret så flaget vil falde naturligt ind i kørerens synsfelt, 
og ikke risikerer at blive overset. 

B: Du skal sørge for at have det bedst mulige overblik over, hvad der sker på dit 
afsnit af banen. 

C: Da der ikke alle steder er opbygget en beskyttelsesvold for flagofficialen, skal du 
selv sørge for ikke at løbe risiko for at blive påkørt, hvis en kører skulle miste 
kontrollen over sin maskine. Fx vil den udvendige side af et sving være et farligt 
sted at opholde sig.  

Forlad aldrig stedet 

Som flagofficial skal du være på den aftalte post under træning og løb, og må aldrig 
– selv ikke i korte tidsrum – forlade stedet, medmindre du har fundet en kvalificeret 
afløser.  

Du skal, så længe der køres på banen, konstant have din opmærksomhed rettet 
mod, hvad der sker på din del af banen. 

Du skal under løbet notere dig enkeltheder ved evt. uheld eller andre hændelser. 
Skriv disse ned, så du kan videregive informationen til stævnelederen hurtigst 
muligt.  

Notater skal indeholde nødvendige oplysninger som fx kørernummer, tidspunkt 
samt en nøjagtig beskrivelse af det skete. Diskuter ikke evt. hændelser med 
løbsdeltagere eller tilskuere, men stol på dine egne iagttagelser og notér disse. 

Forlad aldrig stedet, heller ikke, hvis der sker et uheld. Din vigtigste opgave er at 
forhindre, at yderligere kørere bliver involveret. Tilkald om nødvendigt hjælp fra 
andre. 

Flagofficialens udstyr 

 Gult flag – markering af fare 

 Grønt flag – klarmelding af baneafsnit 

 Rødt flag – stop for alle (ved starten) 

 2 kg pulverslukker og frigørelsesværktøj (startsvinget) 

 Papir og blyant – til notater om hændelse 


