
 
 
Kommentar fra Rallyresult.dk omkring DM4 
 
Rallyresult.dk stod som ved andre DM-tællende rallyer for tidtagningen til lørdagens Suzuki Rally 
Sorø. Desværre blev det et løb, hvor hurtigheden af og kvaliteten i vores resultatformidling ikke var 
på det niveau, som vi i Rallyresult.dk ønsker. Og som vores brugere forventer. Dette har vi fået 
megen – og berettiget – kritik af, og derfor vil i frivilligegruppen omkring Rallyresult.dk gerne tage 
til genmæle og forklare om, hvad der gik galt. 
 
Mange har fremført, at Rallyresult.dk fungerede bedre med den gamle hjemmeside end med den 
nye. Men de mest graverende af fejlene ville også have opstået i det gamle system, for 
grundlæggende var det et sammenfald af flere uheldige omstændigheder, som udløste fejlene og 
forsinkelserne: 
 

1) Opsætningsfejl af programmet i forbindelse med starten af rallyet 
En opsætningsfejl af programmet gjorde det i starten svært at starte tidtagningen for løbet på 
basis af de data, der allerede var registreret på vores server. Derfor blev det besluttet at 
genregistrere alle data. Derfor kom vi bagud med tiderne fra start. 
 

2) Forstyrrelse af signalerne på hastighedsprøver 
På tre hastighedsprøver oplevede vi forstyrrelse af de signaler, der blev sendt fra fotocellen 
ved mål til officials’ udstyr ved stop. Det gjaldt de første 10-15 biler på prøven, hvorefter 
tingene atter kørte normalt. 
 

3) Manuel backup 
Rallyresult.dk bemander start- og målstederne med frivillige, der er fast tilknyttet 
rallyresult.dk, og som styrer bl.a. fotocellerne. Dertil bliver der fra løb til løb tilknyttet 
andre, der tager sig af den manuelle registrering af backup-tider og registrering af antal kørte 
omgange på rundbaner. På en hastighedsprøve noterede personen med ansvaret for den 
manuelle registrering af backup-tider kun tiderne, men ikke de startnumre, de tilhørte. 

 
”Vi har ikke en entydig forklaring på signalforstyrrelserne på hastighedsprøverne. Vi mistænkte 
afstanden mellem mål- og stopsted til at være for stort, men da de primært opstod blandt de først 
startende i feltet, undersøger vi bl.a. en teori om, at mængden af elektronik i de hurtigste og nyeste 
biler kan påvirke vores radiosignaler,” fortæller Timmy Larsen fra Rallyresult.dk.  
 
”Men at vi i lørdags oplevede fejl og forsinkelser skyldtes, at der på en af de hastighedsprøver, hvor 
elektronikken svigtede, også var mangler omkring back-up-registreringerne. Der var tale om en 
rundbane, så vi prøvede at matche de manuelle sluttider med de elektroniske starttider bl.a. ved at 
analysere tiderne fra tracking-systemet. Men der var for stor forskel mellem de håndskrevne tider 
og trackingsystemets tider til, at vi kunne komme frem til et brugbart og sportsligt korrekt resultat. 
Derfor valgte løbsledelsen at slette hastighedsprøven som tællende.” 
 
Oplevelserne fra Suzuki Rally Sorø har givet frivilligegruppen omkring Rallyresult.dk grund til 
selvransagelse og ændringer af procedurer. 



 
”Lørdagens løb understregede vigtigheden af et godt backupsystem og klare procedurer, hvis det 
elektroniske system skulle svigte. Både på den dårlige og på den gode måde,” siger Per Nielsen fra 
Rallyresult.dk. ”På en af hastighedsprøverne fungerede det manuelle backup-system eksempelvis 
perfekt. Ved mål nedlagde en deltager en af fotocellerne, som fløj så langt væk, at vi endnu ikke har 
fundet den. Men derefter modtog vi de manuelle målregistreringer, og forsinkelsen på 10-15 
sekunder på grund af et radioopkald var der vist ingen, som opdagede.” 
 
”Men der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi nu går vores tekniske system og ikke mindst vores 
procedurer efter i sømmene, så vi kan undgå de uheldige episoder, som vi havde ved Suzuki Rally 
Sorø.” 
 
”Vi håber ikke at vi har ødelagt rallyet for jer, men at I trods alt havde en god dag” 
 
Per Nielsen – Rallyresult.dk – 21 73 44 83 
Timmy Larsen – Rallyresult.dk – 20 94 95 66 


