
Lynhold 1, start mandag 22.06.15 kl. 09:00 / Undervisningsforløb 
 
 
Mandag 22.06.  kl. 09:00 - 12:00 teori 4 x 45 min. (1)  
  kl. 13:00 – 17:00 førstehjælpskursus 
 
 
Tirsdag 23.06.  kl. 09:00 – 12:00 teori 4 x 45 min. (2) 
 kl. 13:00 – 17:00 førstehjælpskursus 
 
 
Onsdag 24.06. Manøvrebane 4 x 45 min. + transporttid til Hørning eller 
  Viborg – aftales første mødegang 
 
 
Torsdag 25.06. kl. 09:00 – 12:00 teori 4 x 45 min. (3) 
  herefter  kørelektioner 2 x 45 min.  
   
 
Fredag 26.06. kl. 09:00 – 12:00 teori 4 x 45 min. (4) 
  herefter  kørelektioner 2 x 45 min.  
 
 
 
   
 
Mandag 29.06. kl. 09:00 – 12:00 teori 4 x 45 min. (5) 
  herefter  kørelektioner 2 x 45 min.  
   
 
Tirsdag 30.06.   kørelektioner 2 x 45 min.  
   
 
Onsdag 01.07. kl. 09:00 – 12:00 teori 4 x 45 min. (6) 
  herefter  kørelektioner 2 x 45 min.   

- evt. Tysklandstur 
 
Torsdag 02.07. kl. 09:00 – 12:00 teori 4 x 45 min. (7) 
  herefter  kørelektioner 2 x 45 min.  
  herefter  kørelektion 1 x 45 min.  
 
 
Fredag 03.07. kl. 09:00 – 12:00 teori 4 x 45 min. (8) 
  herefter  kørelektion 1 x 45 min.     
 
 
 
 
Herefter teoriprøve og køreteknisk anlæg. Der oplyses nærmere, herom, på kurset. 
Der tages forbehold for ventetid, hos politiet. Supplerende kørelektioner op til 
køreprøve aftales individuelt med din kørelærer. 



Generelle oplysninger: 
 
Der er mødepligt til al undervisning, da den lovpligtige lektionsplan, der udleveres, 
første mødegang, skal følges. Evt. fravær medfører, at du skal rykke til et af vores 
normale teorihold, om aftenen. 
 
Hvis du har mulighed for det, bør du medbringe lægeattest, første mødegang. Husk at 
bestille tid ved din læge, med det samme. Medbring foto til dit kørekort + penge til 
lægen (400 – 500 kr.).  
 
Der kan købes en teoribog og undervisnings dvd’er + cd med ekstra prøver. 
 
Der er køleskab i køreskolen, til din medbragte mad. Kaffe, the kakao kan købes. 
 
Under kørelektioner kan der være 1 eller 2 andre kursister, i skolevognen. Du får 
således en del gratis, ekstra undervisning, da man lærer meget, ved at følge med fra 
bagsædet. 
 
Førstehjælpskurset afholdes i køreskolen af Dansk Røde Kors, og koster kr. 500,-. 
 
Vi sørger for transport til manøvrebane (Hørning eller Viborg) og køreteknisk anlæg 
(Viborg). 
 
Mødesteder: 
  
Teori: Kørelærer Gruppen, Ceres X’et, Vesterbrogade 31, 8000 Århus C. Der hænger 
et stort ’kørekort’, over døren. 
 
Førstehjælp: køreskolen. 
 
Manøvrebane: køreskolen. 
 
Køreteknisk anlæg: køreskolen. 
 
Kørelektioner: bag DGI-Huset ved Bruun’s Galleri.   
 
Betaling: teori, manøvrebane, køreteknik kr. 3.800,- skal medbringes, første 
mødegang. Desuden kr. 500,- til førstehjælpskursus, hvis du ønsker at tage kurset, 
hos os. Der kan betales med dankort. 
Kørelektioner: afregnes med din kørelærer, kr. 450,- pr. lektion. Ved betaling af de 
første 16, lovpligtige kørelektioner, første køregang = 4. kursusdag, får du en rabat på 
kr. 1.200,-. Du skal således medbringe kr. 6.000,-, hvis du ønsker at få rabatten. 
 
Krav: da det er et meget komprimeret kursusforløb, der indebærer en stor indsats fra 
din side, tager vi forbehold for, at ikke alle har de fornødne forudsætninger for at 
gennemføre kurset, på de planlagte 2 uger. Der vil i så fald blive tilbudt overflytning 
til et af vore normale hold. 
Hvis du er blevet anbefalet til en bestemt kørelærer, kommer du så vidt muligt til at 
køre hos denne, men, vi er nødt til at tage forbehold for vores kørelæreres planlagte 
ferier o.l.. 


