
Køretekniske kurser for alle

FDM 
Jyllands-Ringen

Kørekurser i 
person- og 
varevogne 
samt med 
campingvogn 
og trailer



På trods af stadig sikrere biler med blokeringsfri brem-
ser, airbags, forhjulstræk, sikkerhedskabiner - og stadig
lavere fartgrænser - dræbes der næsten 600 personer i
Danmark om året. Tusinder skades. Familier, liv og 
planer slås i stykker. Det er helt uacceptabelt - især når
der så nemt kan gøres noget ved det.

Trafiksociologer verden over har for længst påpeget, at
langt de fleste trafikuheld skyldes føreren og ikke bilen.
Selv det bedste sikkerhedsudstyr kommer til kort, hvis
føreren for eksempel fejlvurderer hastighed eller
afstand. Reagerer forkert eller reagerer i panik, når en
situation pludselig spidser til.

Det handler altså om at tage fat på føreren af bilen. Dig
selv. Din ægtefælle. Dine store børn. Naboer, bekendte
og venner.

Spændende, nyttigt og slet ikke dyrt

Kritiske situationer opstår på både tørre og glatte veje,
derfor er FDM Jyllands-Ringen udstyret med specielle
glatførebaner, så du kan få undervisning i glatkørsel hele
året.

Formålet med de køretekniske kurser er at indøve de rig-
tige reaktioner på kritiske situationer så mange gange,
at de sidder på rygraden, den dag du får brug for dem.
Så du lærer, at man ikke kan styre og bremse samtidigt
uden blokeringsfri bremser. Samtidig lærer du deres be-
grænsning at kende, hvis din bil har dette vigtige sikker-
hedsudstyr.

På denne enkle måde kan du nedsætte din og andres
ulykkesrisiko væsentligt. Desuden vil du uden tvivl finde
det spændende, lærerigt og morsomt at deltage i vores
kurser.

Vil du med? Så læs videre på næste side ...

Lær din bil bedre at kende

På et køreteknisk kursus lærer
du at bruge de blokeringsfri

bremser optimalt.
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Velkommen til en 
dejlig dag eller to 
på FDM Jyllands-Ringen

På Trin 1 kan du køre i din 
egen bil eller leje en bil på 

FDM Jyllands-Ringen.
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Sådan tilmelder
du dig:

Ring direkte til FDM
Jyllands-Ringen på
telefon 86 85 33 22

FDMs kørekurser foregår på FDM Jyllands-Ringen ved
Resenbro i det smukke Midtjylland. Direkte i tilknytning
til selve banen er der gode undervisningslokaler.

Kurserne varer alle en hel dag, og vi tør godt love dig,
at du ikke får meget tid til at studere naturen. Derfor
kan du med fordel kombinere kurset med en fridag eller
to, så du kan slappe lidt af oven på en dag med koncen-
treret undervisning. FDM travel hjælper gerne med at
arrangere overnatning på et hotel i nærheden eller i
campingvogn eller hytte på FDMs campingplads lige ved
Jyllands-Ringen.

Flere kurser og sværhedsgrader

Vi afholder kurser for person- og varebiler, personbiler
med campingvogn, lastvogne og busser. I denne brochu-
re koncentrerer vi os om person- og varebilskurset, der
findes i to sværhedsgrader. Samt campingvognskurset.

A. Person- og varebiler
Kurserne er for alle os hverdagsbilister, der har behov
for at træne køreteknik i de kritiske situationer, vi for-
håbentlig aldrig kommer ud for. Kurserne er lige veleg-
nede for privat- og erhvervsbilister.

B. Campingvogne
Et helt uundværligt kursus for alle, der kører med cam-
pingvogn, trailer osv. Kurset findes i én sværhedsgrad.



Find det kursus, der passer 
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Hvor længe?

Kurserne varer fra kl.
9.30 til ca. 15.30.

Trin 1 i en kortere
form findes også som
halvdagskursus fra kl.
8.30-12.30 eller fra
12.00-16.00.

Alle kurser inkluderer
frokost og kaffe.

Alle kurser starter med en 
teoretisk gennemgang 

af de manøvrer, du senere 
skal prøve i praksis.

Trin 1 - person- og varevogne

Formålet med kurset er at give dig den træning, FDM
anser for at være nødvendig, hvis du skal klare dig 
sikkert i trafikken.

Efter en kort teoretisk gennemgang af manøvrerne
foregår resten af dagen på banen. Her vil du om 
formiddagen få grundig undervisning i:
• Slalomkørsel
• Dobbelt undvigemanøvre
• Katastrofeopbremsning
• Bremse- og undvigemanøvre

Om eftermiddagen fortsætter vi på glatførebanen med
blandt andet:
• For- og baghjulsudskridning
• Katastrofeopbremsning
• Bremse- og undvigemanøvre
• Opretning efter udskridning

Hvem kan deltage?
Alle bilister med kørekort til personbil. Der må kun være
én person i hver bil. Du kan køre i egen bil eller leje en
øvelsesbil på banen.

Trin 2 - person- og varevogne

Formålet med kurset er at lære dig mere avanceret køre-
teknik ved at bygge videre på den viden og praktik, du
har opøvet på Trin 1. Du skal gennemføre manøvrer
med højere hastigheder og i sværere situationer.

Efter en kort teoretisk gennemgang startes den prak-
tiske undervisning. Du vil få grundig undervisning i:
• Nogle af manøvrerne fra Trin 1 - men med større 

hastighed - både på tør og glat vej
• Kurvekørsel med større hastighed
• Kombinationsmanøvrer/reaktions-

øvelser styret af lysanlæg



til dig og dit behov
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Last- og 
sættevogne samt
busser

FDM Jyllands-Ringen
afholder også kurser
for last- og sættevog-
ne samt busser. Ring
på telefon 86 85 33 22
og hør nærmere.

Hvornår?

Kursusdage oplyses
af FDM Jyllands-
Ringen på telefon 
86 85 33 22. 

Hvem kan deltage?
Alle bilister med kørekort til personvogn, som har delta-
get i Trin 1. Kurset skal gennemføres i egen bil. Der må
kun være én person i hver bil.

Campingvogne og trailere

Formålet med kurset er at lære dig at imødegå de pro-
blemer og kritiske situationer, du som campingvogns-
eller trailerfører kan blive udsat for. Du kommer til at
kende både dine egne og køretøjernes reaktioner bedre
i kritiske situationer.

Dagen starter i teorilokalet og fortsætter herefter på
banen. Du vil få grundig undervisning i:
• Slalomkørsel
• Dobbelt undvigemanøvre
• Katastrofeopbremsning
• Undvige- og bremsemanøvre
• Bremse-undvige-bremsemanøvre - også på glat vej
• Manøvrering med campingvogn

Hvem kan deltage?
Alle bilister med kørekort til personbil, og som kører
med campingvogn, bådtrailer, hestetrailer el.lign. Det er
en fordel, men ingen betingelse, at du har deltaget i
Trin 1 og/eller Trin 2. Kurset skal gennemføres i egen bil
- mens campingvogne kan lejes. Der må kun være én
person i hver vogn. Husk at medbringe spejle ved leje af
campingvogn.



Skellerupvej 38 · Resenbro · 8600 Silkeborg
Telefon 86 85 33 22 · Telefax 86 85 36 86

E-mail: jyllandsringen@fdm.dk · www.fdm.dk

FDM Jyllands-Ringen er et lukket område, derfor kan uindregistrerede biler
anvendes på banen. Dette benytter mange firmaer sig af til præsentation af
nye bilmodeller for pressen og forhandlere. Anlægget er velegnet til demon-
stration og prøvekørsel af såvel person- og varebiler som busser og lastbiler.

Det er også velegnet til test af bilkomponenter og -tilbehør, da der på
anlægget findes forskellige typer vejbelægning.

Salgsmøder
Mange firmaer afholder flerdageskurser for deres salgschauffører, repræsen-
tanter eller andre kørende medarbejdere. Disse kurser kan afvikles som en
kombination af præsentation af et nyt produkt, et salgsmøde og et køre-
teknisk kursus.

Motorsportsarrangementer
Flere gange om året afholdes store og spændende motorløb med titusindvis
af tilskuere. FDM Jyllands-Ringen er som den eneste bane i Danmark god-
kendt til afholdelse af internationale mesterskaber af det internationale
motorsportsforbund FIA. Dette vidner om banens fine stand og centrale 
placering og betyder, at der er en stor sikkerhed under motorløbene. 
Du kan løbende læse om arrangementerne på www.fdm.dk.

FDM Jyllands-Ringens faciliteter
Direkte i tilknytning til banen findes kursuslokaler og teorilokaler. 
Til undervisningsbrug er der adgang til alt AV-udstyr. 
Til baneanlægget hører også en kantine/restaurant, der kan servere for ca.
200 personer ad gangen.

Vi udarbejder gerne forslag til specialkurser eller særlige arrangementer, 
også gerne med hotelovernatning. Kontakt FDM Jyllands-Ringen og få 
et tilbud.

Specialarrangementer
på Jyllands-Ringen
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