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2. Bremsning 

Der indledes med bremsning af baghjul. Dernæst af forhjul og til sidst bremsning af begge hjul. 
Hastigheden øges gradvist.

Bremsen/bremserne aktiveres, når forhjulet er mellem de 2 første kegler.

A. De indledende manøvrer m.v.

Øvelsesforslag til ”enemanøvrer” (5.2)

Alle øvelserne skal foregå på et lukket trafiksikkert område.

1. Igangsætning og standsning

Begge hænder på styret. Begge fødder på fodhviler. 20 m20 m

8 m

5,5 m

4 m

4 m

3,5 m 4 m

4 m

20 m20 m

Styring

StartStop
og 

Start

Stop
og 

Start

Stop
og 

Start

Bremsning

Bremsning

Bagbremse:

Forbremse:

Begge bremser:

Forslag til manøvreøvelser



3. Styring/balance

”Lille”-slalom:
Anvend 14-16 små kegler  

”Stor”-slalom:
Anvend 7-8 små kegler. Lad eleverne kører så tæt ved keglerne som muligt. Øvelsen kræver styring 
med kroppen, hvorfor korrekt kørestilling er vigtig. Gennemføres med større hastighed end ”lille”-
slalom.  

4. Cirkeløvelse 

Lav to cirkler af kegler. Cirklerne skal have samme centrum - den inderste cirkel med en diameter 
på 10 meter – den yderste med en diameter på 20 meter. Formålet med øvelse er at gøre eleverne 
fortrolige med at ”lægge knallerten ned”. Lad højst 4 elever køre i cirklen ad gangen.
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Styring/balance (fortsat)

5. Kurveøvelse

Bemærk ”ideallinien” gennem 
kurven. Øvelse kan gennemfø-
res med betydelig større ha-
stighed end cirkeløvelsen.

6. Bremse og undvigemanøvrer

Undvigemanøvre:

Hastighed 25/30 km/t.

Øvelsen kan gennemføres til 
begge sider.

Bremse/undvigemanøvre:

Hastighed 30 km/t.

Undgå at bremse og styre
samtidigt.

Kurveradius
15 meter
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Træn opmærksomheden og højrevigepligten

Banen skal være omkring 10 x 20 meter.

Eleverne deles i to lige store hold. Begge hold kører i ottetal omkring keglerne – men mod 
hinanden.

Dem der kører med uret skal køre udenom de inderste i den ene ende og uden om de 
yderste i den anden ende. For den der kører modsat uret gælder det modsatte.



B. Manøvrer i vejkryds

Øvelsesforslag til ”venstresving” (5.6)

8. Venstresving

Lær eleverne at venstresving er 
to gange ligeud. Det betyder, 
at de skal følge reglerne for 
krydsning:

1. Bedøm krydset
2. Vælg en fornuftig 

hastighed frem mod 
krydset

3. Vurder vigepligtsforhold
4. Placer dig fornuftigt (som 

regel længst mod højre 
eller på cykelareal)

5. Orienter dig forfra, 
bagfra og fra siderne 

6. Kør frem til krydsets 
fjerneste hjørne

7. Orienter dig igen inden 
du stopper op 

8. Placer dig så du ikke 
er i vejen for andre 
trafikanter

9. Orienter dig i den nye 
retning og kryds på ny

I et lysreguleret kryds behøver 
man ikke at afvente grønt lys i 
den nye retning. Med mindre 
man kører et sted eller på et 
tidspunkt, hvor der er meget 
lidt eller slet ingen trafik, 
anbefales det at vente på grønt 
lys i den nye retning – da det 
er meget vanskeligt at fart og 
afstandsvurdere, mens man er i 
fart.

Ved venstresving som to gange lige ud, skal der ikke gives tegn til venstresving, idet det ofte kun 
skaber forvirring. Derimod gives stoptegn, før man standser på fjerneste hjørne.

Hvis det er muligt at finde to kryds med passende afstand på et stille sted, kan venstresvinget øves, 
som tegningen her nedenfor viser. Eventuelt kan man tegne sig ud af det.

 

LÆRER

evt. hjælpelærer
(radiokontakt til 

eleverne og kollegaen)



Højrevigepligt - Hvem skal stoppe for hvem øvelse?
Øvelsen går ud på at skærpe elevernes opmærksomhed på modkørende trafik og trafik fra 
siderne i et kryds. Specielt så de bliver klar over, hvem der skal holde tilbage for hvem i et kryds 
med højrevigepligt.

Eleverne dele i to hold med 3 på hver. Holdene stilles ved mærkerne A og B. Første elev på 
hvert hold sendes af sted samtidigt, på lærernes “nu”. Næste elev efter ca. 10 sekunder. El-
erverne fortsætter med at køre rundt efter kridtpilene Der køres meget langsomt og opmærk-
somt. Man går ud af øvelsen, hvis man glemmer at stoppe for dem, der kommer fra højre, 
glemmer at give stoptegn eller hvis man kører for vildt. Læreren er dommer. Det er en god idé 
at lade eleverne køre ruten igennem én efter én inden øvelsen, så de er fortrolige med ruten.
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Øvelsesforslag til ”De første manøvrer på vej” (5.3)

7. At køre forbi en holdende bil

Find en vej med begrænset trafik, parker en bil i højre side og træn eleverne i at vurdere om:

1. Der er tegn på, at passagerer i bilen 
vil åbne en dør ud mod vejen?

2. Der er risiko for, at nogen vil gå frem 
bag den holdende bil?

3. Der er tegn på, at bilen starter, og 
kører ud fra kantstenen?

Har eleverne sikret sig, at de roligt kan køre 
forbi den holdende bil, skal de vise at de 
kan orientere sig bagud, samtidig med at 
de holder rette kurs fremad. De skal vide, at 
det ikke er nok at se bagud – men de skal 
se efter trafikken og agere efter, hvad de 
ser: Er der nogen bagved? Hvor tæt er de på 
mig? Hvilken trafikant er der tale om? Hvor 
hurtigt kører de?

ca. 300 m


