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Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg A/S
 Sikkerhedsregler ved køretekniske kurser

1. Instruktion - Instruktørens anvisninger skal følges nøje.
Er du i tvivl om en instruktion, spørg instruktøren.

2. Bilen - sæt dig godt ind i bilens funktion. Anbring sædet i
den rigtige position.
Spænd så sikkerhedsselen – den skal være spændt under al kørsel
på banen.
Du skal, med selen spændt, let kunne betjene alle greb, rat og
pedaler korrekt.
Hvis en kontrollampe lyser, skal du straks standse.

3. Rygning - Rygning i bilerne er forbudt.

5. Start - Ingen må starte, før der er givet besked.
Husk! Du skal altid starte i første gear og håndbremsen skal
lægges helt ned inden start.
Ikke parkere eller køre udenfor asfalten.

6. Afstand - Der skal altid være mindst 10 m til bilen foran.
7. Hastighed - Hastigheden må i svingene ikke være over 15 km/t

og i på returbaner ikke over 30 km/t
8. Forsikring - For øvelsesbilen er der tegnet ansvars- og kasko-

 

forsikring.
For skader der sker mellem øvelserne er deltageren selv
ansvarlig og der skal betales en selvrisiko på kr. 2.000,00

9. Ansvar - Såfremt en deltager ikke følger:
- den givne instruktion,
-

 

eller ikke følger ovenstående sikkerhedsregler,

 

-

 

eller ikke følger de anvisninger der gives af banens personale,

kan dette medføre bortvisning fra banen. Det betalte kursusgebyr 
vil ikke blive refunderet.
Banens instruktører kan ikke gøres ansvarlig for nogen som 
helst skade på deltagere eller deres ejendom og / eller 3. persons 
ejendom.
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4. Brug af mobiltelefon - eller andre elektroniske apparater er
ikke tilladt.
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1. Kør ind i den angivne bane og mærk hvad der sker. 
    Hvis bilen skrider ud på asfalten (almindelig vej) har hastigheden 
    været for høj.
    Øvelsen gentages indtil du har fundet den hastighed der passer 
    til friktionen.
2. Kør derefter ind i den inderste bane og mærk hvad der sker. 
    Hvis bilen skrider ud har hastigheden været for høj.
    Øvelsen gentages indtil du har fundet den hastighed der passer 
    til friktionen.
3. Reagere korrekt på en eventuel udskridning.

Du skal ved øvelsens afslutning være i stand til:
At vurdere hvor hurtigt du kan køre i svingets yderste og inderste bane 
uden at bilen skrider ud, og ved udskridning reagere korrekt på 
udskridningen.


