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Det regionale Trafik Official (TO) korps i Sønderjylland
Historik – baggrund
Antallet af arrangementer i Sønderjylland er allerede stort og vil stige i fremtiden. bl.a. i forbindelse med
fejringen af Genforeningen 2020, Tour de France 2021 og VM i MTB 2022 mv. Grundet dette, stiger
også behovet for officielle trafikofficials. Politihjemmeværnet som tidligere har varetaget disse
opgaver har ikke længere ressourcerne og hjælpe foreningerne som før i tiden. Arrangørerne, som nu
selv skal finde hjælperne til færdselsregulering, begynder nu at mærke konsekvenserne. Manglen på
politihjemmeværn og trafikofficials kan ende med ændringer eller aflysninger og dette har en negativ
effekt for arrangørerne ift. økonomisk overskud, samarbejde med partnere og sponsorer. Derfor er
tiden nu inde til at forene kræfterne på tværs af kommunerne og derved danne et fælles korps af
officielle trafikofficials, så hele Sønderjylland kan få én samlet database for TO. Ét korps til fælles glæde
og gavn for arrangørerne af sports- og kulturelle arrangementer i Sønderjylland.

”Den regionale TO model” – hvorfor?
Hvilken model er den rigtige i forhold til at ramme rette balance mellem antal af TO og antallet af
arrangementer, hvor der er behov for TO? Der skal gerne være TO nok i korpset til at kunne
imødekomme efterspørgslen fra arrangører, med der skal også være løbende opgaver for de TO der er,
så de har noget at lave og får holdt deres kompetencer ved lige. Ud fra mængden af arrangementer i det
sønderjyske giver det god mening at lave en sønderjyske model, der samler og koordinere på tværs af
arrangører og foreninger i de 4 sønderjyske kommuner.
Der er på flere områder samarbejde både frivilligt og kommunalt i samme geografiske enhed. Endvidere
er der i de kommende år en række større idrætsarrangementer, der går på tværs af foreninger og
kommuner i dette område. Oplagt at nævne i den forbindelse er Genforeningsarrangementer i 2020
samt Tour de France og VM i MTB.
Organisering – sådan ser den regionale model ud
Det Sønderjyske TO korps er et korps der samler TO fra frivillige foreninger og arrangører på tværs af
de 4 sønderjyske kommuner. Både idræts- og kulturområdet, ja alle foreninger/organiseringer under
folkeoplysningsområdet vil kunne have arrangementer, hvor der er behov for at kunne trække på et TO
korps. Det er samtidig også en kongstanke at de foreninger, der kan trække på korpset også er med til
at rekruttere TO til korpset. Korpset og den administrator, der knyttes til korpset skal gøre det let for
alle parter at få løst TO opgaver.
Fordel for foreninger/arrangører:




Kan trække på et korps fremfor at alle foreninger selv skal finde og uddannelse deres eget TO
korps.
Overblik over området og lettere arbejdsgange.
Der er en, man kan kontakte, når man har spørgsmål til området.

Fordele for myndigheder (kommuner, politi m.m.)
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Der er ét sted TO er samlet, fremfor ved hver forening/arrangør.
Lettere afvikling af arrangementer.
Overblik over området og lettere arbejdsgange.
Sikre tæt samspil mellem områdets forskellige aktører.

Fordel for frivillig TO




Bliver en del af et korps
Får mulighed for at få løbende opgaver så kompetencerne bliver holdt ved lige
Mulighed for løbende opkvalificering og besked når der er nyt på området

Uddannelse af TO – i et 2 årigt opstartsperspektiv
DGI er kursusudbyder og står for afvikling og administration af uddannelser. Der afvikles 2 uddannelser
pr. år og de afholdes på skift rundt i kommunerne. Der kan være 20 deltagere på hver uddannelse. Hver
kommune betaler for 1 kursus hver 2. år. Prisen er 25.000 kr. Ordningen evalueres efter 2 år.

Administration – rekruttering, drift og pleje af korpset
Væsentligt for korpsets succes er, at der kobles en administrator til korpset. Administratoren er det
omdrejningspunkt der administrere og drifter korpset. Administratoren løser følgende opgaver:











Rekruttering af deltagere til TO uddannelser
Deltage som kursusleder på TO uddannelser
Ajourføre lister over TO – sørger for administrationssystem der gør det operativt og let for alle
parter
Sikre løbende viden og uddannelse hos TO (f.eks. opdaterede førstehjælpskurser)
Udstyr til TO
Skaber korpsånd hos TO ved hjælp af pleje og gode arbejdsbetingelser
Vejlede foreninger / arrangører i brug af TO og regler på området
Skabe et formaliseret samarbejde med politihjemmeværn og andre myndigheder på området
Formidle TO opgaver til TO korpset
Løbende sikre, at TO er bekendt med regler på området

Administratoropgaven løftes af Sport Event Syd og finansieres af de 4 kommuner i fællesskab med kr.
50.000,- pr. kommune.
Opsummering
Dette notat er et bud på hvordan TO området kan organiseres i det Sønderjyske. Notatet er udarbejdet
efter dialogmøder mellem repræsentanter fra DGI, Sport Event Syd og de 4 sønderjyske kommuner om
TO udfordringen. Samt med input fra deltagerne på den første Sønderjyske TO uddannelse, der blev
afholdt i foråret 2019.
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