
Du kan selvfølgelig ikke bare stille dig ved banen og kyle gule, blå 
og røde flag i hovedet på de forbikørende. 
 
Der er nogle krav, som skal opfyldes: 
Du skal være over 16 år, du skal have lyst til at være en aktiv del 
af motorsporten og så skal du have tid og mulighed for at stille op 
på løbsweekender. 
 
Du skal også have en licens! For at blive flagofficial skal du gen-
nemgå et kursus, så vi kan sikre os, at du kender de gældende 
reglementer for hvordan og hvornår flagene skal bruges. Derefter 
kan du, alt efter lyst og interesse, udbygge med licenser som 
f.eks. teknisk kontrollant (sikkerhedscheck af biler) og løbsleder-
assistent  (afvikling af løb). 

Bliv en af os! 

Vil du vide mere: 
 

Skriv en af kontaktpersonerne på vores hjemmeside,  
så vil du blive kontaktet hurtigst muligt. 

 
WWW.OFFICIAL.DK 

Er du til hurtige biler? 
Bliv official i HMS  



HMS officials fungerer som flagdommere, løbsassistenter, teknisk 
kontrol etc. ved HMS’ arrangementer i Danmark og Sverige. 

Vi sætter en ære i som officials at kunne yde den support, der er 
nødvendig for at motorløb kan afvikles på betryggende vis, samtidig 
med at vi får lov til at følge motorsporten på allernærmeste hold.  
 
Flagofficials er kort sagt for motorsport, hvad linjevogtere er for fod-
bold: Vi sørger for sikkerhed og fairplay på banen. 

Hvem er vi? 

Historisk Motor Sport (HMS):  
HMS er en selvstændig dansk motorsportsklub under DASU. Vi ar-
rangerer løb for historiske standard- og sportsvogne, for formelbiler 
og for Club Race.  
 
HMS arrangerer baneløb i Danmark på Ring Djursland, Padborg 
Park og Jyllands-Ringen. I øvrigt gæster vi jævnligt de krævende 
baner Ring Knutstorp og Sturup Raceway i Skåne.  
 
HMS har også været medarrangør af  Copenhagen Historic Grand 
Prix. Derudover arrangerer vi Hill Climb og afholder træningsdage. 

Vores arbejde er frivilligt, og drives primært af lysten til at deltage 
aktivt i dansk motorsport. Det er både spændende og sjovt. Vi 
kommer rigtig tæt på både biler og kørere, og vi har det hyggeligt 
sammen både før, under og efter løbene.  
Desuden vil vi nævne: 
 

• Du får en diæt som p.t. er 250,- pr dag. 
• Vi dækker 1/4 af udgiften til bro eller færge 

(find 3 at køre med og turen er gratis). 
• Forplejning under arrangementer:  Morgenmad,  

frokost, kaffe og drikkevarer.  
• Fælles aftensmad på 2-dages arrangementer. 
• Vi refunderer dit medlemskab af DASU (p.t. kr. 100,-)efter 

deltagelse ved 2 løb. 
• Officials er gratis medlemmer af HMS. 
• Du bliver inviteret med til den årlige præmiefest . 
• Vi holder en hyggelig julefrokost for alle officials. 

 
Kan du ønske dig mere?  
Vi synes, at det lyder som en win/win situation :-) 

Hvad får du? 


