
Der er plads til 16 deltagere på et kursus.

Det koster 200 kr. at deltage. Kursusgebyr bliver opkrævet inden 
kursus.

Med venlig hilsen 
Trafiksikkerhedsudvalget  
i Silkeborg Kommune

 Ja tak!  - Jeg vil gerne deltage i kørekursus for seniorbilister

Navn:  

Adresse:  

Postnr.:                      By:  

Telefonnr.:                                        Fødselsdato: 

Email:

Tilmeldingsblanket sendes til:
Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg
eller send de samme oplysninger til følgende mailadresse:
Teknik-teamtrafik@silkeborg.dk

Trafiksikkerhedsudvalget tilbyder køre-
kursus for alle seniorbilister i Silkeborg 
Kommune i alderen fra 63 år og opefter.

KØREKURSUS 
for seniorbilister
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Du mister ikke dit kørekort!
Hvis det viser sig, at du ikke helt kan klare de prøver, som du 
bliver udsat for.

I Trafiksikkerhedsudvalget siger vi, at den eneste risiko for 
dig som deltager er - at du bliver bedre til at køre bil!

Kurset må ikke forveksles med Ældre Sagens bilistkurser, der 
er mere omfattende. Vi tror, at dette tilbud til seniorbilister i 
Silkeborg Kommune kan hjælpe til en forbedring af  
færdsels sikkerheden.

Forudsætning for deltagelse i kursus
•   Du føler, at du har et behov for at få genopfrisket 

teori og kørsel.
•   Du ønsker at blive orienteret om noget af alt det 

nye, der er kommet i de senere år.

Kursets indhold
Kurset foregår på Viborg Køreteknisk Anlæg. 

Der er både en teoretisk og en praktisk del.

En kørelærer og en af politiets køreprøvesagkyndige 
vil under den teoretiske del bl.a. orientere om
 fletteregler
 kørsel i rundkørsler
 nye former for lysreguleringer
 vigepligtsregler

Under den praktiske del får du mulighed for at øve 
dig i bremse- og undvigemanøvrer.

Desuden bliver kørsel på våd og glat vej afprøvet.

Selvfølgelig kan der stilles spørgsmål undervejs.

Typisk program (ca. tider)
Kl. 9.00   Afgang med bus fra Søtorvet, Silke-

borg (Mulighed for opsamling ved 
Statoil, Kjellerupvej)

Ved ankomst  Velkomst med kaffe & rundstykker

Kl. 10.00 -11.45  Teori

Kl. 11.45 -12.15  Frokost

Kl. 12.15 -15.45  Praktik – køreteknik m.v.  
(incl. kaffepause)

Kl. 15.45   Evaluering

Kl. 16.30   Hjemkomst til Søtorvet, Silkeborg 


