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SIKKERHED OG SIKKERHED OG SIKKERHED OG SIKKERHED OG 

ORDENSREGLER ORDENSREGLER ORDENSREGLER ORDENSREGLER     
 
Kære student! Tillykke med din eksamen. Før vi 
tager på en forhåbentlig uforglemmelig tur skal 
nedenstående læses, underskrives og afleveres til 
chaufføren. Det er en sikkerhed for, at alle deltagere er blevet gjort bekendt med gældende 
sikkerheds- og ordensregler. Der er før sket ulykker under studenterkørsel af flere årsager. 
KimH går ikke på kompromis med din sikkerhed – derfor! 
 
Sikkerhed: 
 

• Når vi kører med højere hastighed på f.eks. landeveje, så bliv siddende på bænkene. 
Skulle uheldet være ude og jeg bliver nødt til at foretage en katastrofeopbremsning, vil 
risikoen for skader minimeres, hvis alle sidder ned. 

• Medbring kun drikkevarer i dåse eller plast og drik kun af plastkrus. Glasskår er ikke så 
sjovt på ladet og en tur på skadestuen tager erfaringsmæssigt lang tid. 

• Bagsmækken med stigen må KUN åbnes indefra i nødstilfælde, da den er tung og kan 
ramme bagved stående personer. Åbnes bagsmækken indefra af andre årsager end 
nødstilfælde stoppes turen og den eller de ansvarlige bortvises. 

• Eneste adgangsvej til og fra ladet er stigen. Deltagere, der kravler over siden, 
bortvises. 

• Rygning og anden brug af ild er på det strengeste forbudt på ladet og i nærheden af 
vognen på grund af brandfare.  

• Mister man helt eller delvist førligheden og dømmekraften  (af uransagelige årsager) er 
det ikke sikkerhedsmæssigt forsvarligt at deltage. Dette er alene chaufførens afgørelse.  

• De 5 bøjler over ladet er ikke til at hænge i. Det kan de ikke holde til – de er kun 
beregnet til at bære presenningen.  Hvis de beskadiges, kan det være forbundet med 
personfare.  

• Opbevar jeres tøj, drikkevarer og andre effekter i kasserne under bænkene. Dels er 
tingene på den måde bedre beskyttet, og dels er der ingen, der falder over dem og 
kommer til skade. 

 
Ordensregler: 
 

• Det siger sig selv, at man opfører sig pænt sådan en dag. Ukvemsord og anden 
upassende opførsel vil jeg ikke acceptere. Studenterkørsel har et godt ry – det skal det 
blive ved med at have. 

• Man smider ikke affald ud over siden, men putter det i den til formålet indrettede spand 
eller sæk. Hvis der smides noget fra vognen stoppes turen for jeres regning indtil alt er 
samlet op igen. 

• Det er chaufføren, der har ansvaret for transporten, og følgelig er det også ham, der 
suverænt træffer afgørelser. Det forventes og fordres at alle anvisninger følges. 

 
 
 
 
Ovennævnte læst og accepteret. 
 
 
Dato ______________ Navn  ___________________________________________ 
 
 

 


