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Region
Hovedstaden     4820 0220 Tilmelding online                   www.Regionh.dk

Region
Sjælland     4631 0515          at-kurser@regionsjaelland.dk                                  www.atkursus.dk

Region 7663 1048         Vivi.Dixen.Eggert@regionsyddanmark.dk

Syddanmark     7663 1778 helge.j.therkelsen@regionsyddanmark.dk www.regionsyddanmark.dk

Region
Midtjylland     8728 5000 karin.sjoerring@ps.rm.dk      www.regionmidtjylland.dk

Region
Nordjylland     9633 6313 / 9633 6464       Tilmelding online                            www.alkohologtrafik.dk
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HVEM henvender kurset sig til?
HVAD går det ud på?
HVOR foregår det?
HVORNÅR bliver der holdt kurser?
 
HVEM – henvender kurset sig til?

Til dig, der ønsker at bevare kørekortet
efter at have udført spirituskørsel, eller til
dig, der ønsker at få kørekortet tilbage
efter at have mistet dette på grund af
spirituskørsel.

Hvis du har fået en ubetinget frakendel-
se af kørekortet, er kurset obligatorisk,
og du kan tidligst begynde på kurset 3
måneder, før din frakendelse udløber.

Hvis du har fået en betinget frakendelse
af kørekortet, er kurset obligatorisk, og
du kan begynde på første ledige kursus.
Du skal have gennemført kursus og
bestået den kontrollerende køreprøve
inden 3 måneder efter den betingede
frakendelse.

Hvis du har fået et kørselsforbud på
grund af spirituskørsel, er kurset også
obligatorisk, og du kan begynde på før-
ste ledige kursus.

HVAD – går det ud på?

At skabe bedre vaner, så alkohol og 
bilkørsel ikke blandes.

Kurset indeholder bl.a. undervisning i:

• Alkohols fysiske og psykiske 
indvirkning på mennesket.

• Hvem, og hvor mange kører 
spirituskørsel?

• De fysiske, psykiske og sociale 
konsekvenser af spirituskørsel.

• Faktorer, der påvirker evnen til at 
køre i spirituspåvirket tilstand.

• Højrisikosituationer for kørsel i 
spirituspåvirket tilstand.

• Alkoholbehandlingsmuligheder.
• Orientering om teoriprøven og 

den praktiske prøve.

Kurset består af 4 lektioner på hver 
2 1/2 time fordelt over 4 uger.

Du skal deltage aktivt i alle 4 lektioner
for at få kursusbeviset.
Kursusbeviset skal medbringes ved 
tilmelding til den kontrollerende 
køreprøve.

HVOR – foregår det?

Du skal henvende dig til din region 
Du kan se adresserne på bagsiden
af denne folder.

På kontaktadressen vil du også kunne 
få oplyst, hvor undervisningen foregår. 

HVORNÅR – bliver der holdt kurser?

Det kan du få oplyst ved at henvende 
dig til din region (se bagsiden)

Antallet af kurser, der udbydes, vil
afhænge af behovet og derfor
svinge fra region til region. 
Du er ikke forpligtet til at tage 
kurset i din egen region.

Læs mere om kursusgebyr m.m. 
på www.alkohologtrafik.dk

Trafikantens tre gyldne regler:
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