
Bliv en central og uundværlig del af dansk cykelsport! 
 

Distrikt Sjælland søger tidtagere og indskrivere til cykelløb 

Tidtagere og indskrivere er helt afgørende for afviklingen af cykelløb – og lige nu mangler vi akut hjælpere 

til indskrivning og tidtagning til landevej, MTB og cross. 

Som indskriver og tidtager sikrer du, at rytterne og deres resultater bliver registreret korrekt.  

Der er ofte 300-500 deltagere fordelt på flere startblokke i løbet af én dag – så der kan være travlt. 

Opgaverne omfatter blandt andet: 

• At registrere rytterne inden løb  

• Hjælpe med at kontrollere chip, batteri og abonnement 

• Udlevering af låne-chip - og sikring af returnering af låne-chip 

• Udlevering af låne-numre 

• Klargøring og opsætning af systemer, lyd, målfotokamera osv. 

• Løbende sikre, at systemerne registrerer rytterpassager korrekt 

• Klargøring af resultatformidling til præmieoverrækkelser 

• Samarbejde med løbsarrangør ift. speaker 

• Udlevering af remedier fra dommervogn (tagskilte/radioer/tagblink/dropzoneflag) 

• Samarbejde med løbskommisærer 

Hvad kræver det? 

Først og fremmest kræver det, at du vil være med til at hjælpe klubber og ryttere med at skabe hyggelige 

og sjove cykelløb – at du har lyst til at indgå i det team, der møder ryttere i alle aldre og giver dem gode 

oplevelser. 

Og så skal du afsætte tiden til det – der er løb hver weekend året rundt, og vi har brug for din hjælp 1-2 

dage om måneden. Derudover skal du have: 

• It-kompetencer på let øvet niveau 

• Kørekort 

• Mødestabilitet 

• Lyst til at møde og hjælpe en masse cykelryttere 

Hvad får du? 

Der udbetales et beskedent honorar på 400 kr. pr. dag, mens transportudgifter dækkes med 2,5kr. pr km. – 

men først og fremmest får du en central rolle i cykelsporten og en masse hyggelige stunder. 

Hvornår starter det? 

Gerne med det samme! 

Vi holder dog også et fælles opstartsmøde for nye interesserede tirsdag den 31. august, så skriv til 

sjdcu@cyklingdanmark.dk, hvis du vil være en del af Distrikts Sjællands tidtagningsteam!  

mailto:sjdcu@cyklingdanmark.dk

