
	  
 
 
 
Kære forening i Sønderjylland, 
  
Indbydelse til informationsaften i Aabenraa mandag d. 8. februar kl. 19-21 (Stedet 
udsendes senere til de tilmeldte) 
  
”Rødekro Cykle Klub måtte aflyse sit store Meldgaard-løb i weekenden, da politiet 
og hjemmeværnet ikke kunne stille med det fornødne antal hjælpere til at styre 
trafikken.” 
  
Sådan lød overskriften i JydskeVestkysten og det kunne ligeså godt have været jeres 
arrangement! Det er ikke en situation man nogensinde ønsker at komme i som arrangør af 
et motionsløb, cykelløb, triathlon-stævne eller tilsvarende. Tænk bare på det eventuelle 
økonomiske overskud, hensynet til sponsorer og samarbejdspartnere! 
  
For at undgå denne situation, mener vi nu, at tiden er moden til at forene kræfterne om et 
fælles “korps” af officielle trafikofficials (TO) i Sønderjylland. Et korps til fælles glæde og 
gavn for arrangører af løb i Sønderjylland. Målet er, at få uddannet min. 20 trafikofficials 
hurtigst muligt, da politiet ikke kan udelukke, at situationer i lighed med Meldgaard-løbet 
også kan opstå fremover.   
  
Politiet vil være tilstede på mødet og fortælle, hvordan de ser deres rolle og hvilke 
forventninger vi kan have til politiets / politihjemmeværnet indsats fremover. 
  
På mødet vil Svenn Vind, der er koordinator for et tilsvarende kops af TO’er i Herning 
området, dele ud af hans erfaringer i forbindelse med uddannelsen af trafikofficials.  
  
Vi håber rigtig mange vil deltage i dette indledende møde, så vi kan undgå situationer hvor 
aflysninger bliver nødvendig pga. manglende ressourcer hos myndighederne. Har I 
spørgsmål træffes jeg på 20421959 eller mail perhussmann@me.com  
  
Tilmelding til mødet inden d. 3. februar til undertegnede pr. mail. 
  
FAKTA: 
Trafikofficials er hjælpere, der er uddannede til at trafikregulere ved blandt andet cykelløb, 
motionsløb og lignende. På nuværende tidspunkt er det kun foreninger under fra forbund 
under DIF, som tilbydes denne uddannelse. DIF står for uddannelsen og politiet bistår som 
eksaminatorer, når der aflægges prøver, og er arrangeret i samarbejde med Sport Event 
Syd. 
  
På vegne af  
Sport Event Syd 
  
Per Hussmann 


