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CYKLING I UKENDTE OMRÅDER 
- RUTEN PLANLÆGGES 
Klassen skal nu deles i to lige store hold.  

Hvert hold skal planlægge en rute i lokalområdet, som skal gennemføres af det andet hold. Ruten skal være 
på mellem 1½ og 2 km og rumme passende udfordringer. I skal lave et rutekort. Kortet skal udleveres til alle 
deltagere på det andet hold.  

I skal sætte fokus på særlige steder og udfordringer på ruten. Her skal I placere jer under cykelturen og 
agere cykelpoliti.  

På holdet skal I være enige om, hvad der på de udvalgte steder er korrekt cykeladfærd, og hvad I særligt vil 
holde øje med. Overordnet skal I holde øje med, at cykelreglerne overholdes.   

Til afholdelse af cykelturen skal I fremstille en liste til hvert af fokuspunkterne på ruten og forsyne den med 
samtlige navne på eleverne fra det andet hold. Denne liste bruges til notater, når de cykler forbi. 

Hjemme fra cykeltræningen skal I sammenfatte en udtalelse til hver person på det andet hold. Nedenfor 
kan du se i forseelsesoversigten, hvad det egentligt koster, hvis man ikke kører ordentligt i trafikken på sin 
cykel. Lav gerne fiktive bøder som tillæg til udtalelserne. 

 

 

 
FORSEELSER OG BØDER 

 Uden lys i lygtetændingstiden kr. 700,- 
 Håndholdt mobiltelefon under kørslen kr. 1000,- 
 Fejl/ mangler v/ bremser, reflekser mv. kr. 700,- 
 Kører over for rødt kr. 1000,- 
 Kører mod færdselsretningen kr. 1000,- 
 Cykler i et fodgængerfelt kr. 700,- 
 Cykler på cykelstien i venstre side kr. 700,- 
 Respekterer ikke færdselstavle eller pile kr. 700,- 
 Overtræder ubetinget vigepligt kr. 1000,- 
 Giver ikke tegn kr. 700,- 
 Kører uden hænder på styret kr. 700,- 
 Cykler på fortov/ gangsti kr. 700,- 
 Holder fast i andet køretøj kr. 700,- 
 To personer på alm. cykel (bøde til begge) kr. 700,- 
 Forkert placering før/ mens du svinger kr. 700,- 
 Ringeklokke, der ikke virker Advarsel 


