
 
Her finder du svar på de mest typiske spørgsmål vedr. kørekort.  
 
Kom godt i gang med dit kørekort  
Hvad skal du have bruge ?  
 
1. Lægeerklæring med foto.  
Husk at medbringe dit foto til lægen - han påfører det et stempel, samt 
underskrift. Vær opmærksom på at der kan være ventetid hos lægen. Det 
medbragte foto kommer i dit kørekort. Fotoet skal følge Politiets krav til foto.  
 
2. Et færdselsrelateret førstehjælpskursusbevis, max et år gammelt  
Kun et 8-timers færdselsrelateret kursus er gyldigt. Dette kursus kan du tage 
hos os. Hvis du mangler.  
Er du i tvivl om noget så ring og spørg på 25 120 118.  
 
Hvad skal jeg igennem for at få kørekort?  
Loven siger, at du mindst skal have modtaget:  
 
29 lektioner i teori  
4 lektioner på manøvrebane  
16 lektioner på offentlig vej  
4 lektioner på køreteknisk anlæg  
 
Hvad skal jeg medbringe til første teoriundervisning hvis det er muligt ?  
 
Lægeerklæring med foto  
Husk at medbringe dit foto ved lægen - han påfører det et stempel. Bor du i 
Ikast, kan der være ventetid. Det medbragte foto kommer i dit kørekort. 
Fotoet skal følge Politiets krav til foto. 
https://www.politi.dk/da/borgerservice/pas/pasbilleder/pasbilleder.htm 
 
Hvilket førstehjælpsbevis kan bruges? 
 

Kun et 8-timers færdselsrelateret kursus er gyldigt og det må max være et år 
gammelt.  
Er du i tvivl om noget så ring og spørg på 25 120 118  
 
Hvornår kan jeg begynde at tage kørekort?  
Tidligst 3 måneder før din 18 års fødselsdag.  
 

https://www.politi.dk/da/borgerservice/pas/pasbilleder/pasbilleder.htm


Hvornår kan jeg aflægge teoriprøve?  
Tidligst 1 måned før din 18 års fødselsdag og først efter, at du har 
gennemgået et komplet teoriforløb samt den lovpligtige kørsel på vej.  
 
Hvornår kan jeg aflægge køreprøve?  
Tidligst på din 18 års fødselsdag, og først efter at du har bestået teoriprøven 
og gennemført et køreteknisk kursus, samt den lovpligtige kørsel på vej.  
 
Hvilken bil kommer jeg til at køre i?  
Køreundervisningen foregår i nye biler som er meget lette at køre. Der er 
mange muligheder for indstilling af sæde og rat, så du altid kan finde en 
behagelig kørestilling. Desuden har bilen klimaanlæg, så du kan bevare 
koncentrationen på varme dage.  
 
Hvordan kommer jeg i gang med at tage kørekort?  
Klik her http://www.bundgaards.dk/tilmelding/  for at se, hvornår det næste 
hold starter op.  
Du kan også ringe til kørelærer Verner Bundgaard tlf. 23 61 38 69 eller 
Dorthe Madsen tlf. 25 120 118 for at tilmelde dig eller få svar på dine 
spørgsmål.  
 
Ved tilmelding ? 
Vælg den måned det passer dig at starte, samt kategori du ønsker at tilmelde 
dig til. Skriv dit navn, adresse og telefonnummer. Der er også mulighed for 
tilmelding til førstehjælps kursus. Her efter er det bare at klikke på send og du 
er godt i gang.   
 
Bundgaards køreskole er medlem af Dansk Kørelærer Union, med 
ankenævn og garantifond. Det er din garanti for at køreuddannelsen foregår 
tilfredsstillende og efter loven.  
 

Hvem er Bundgaards køreskole ? er den ældste køreskole i Ikast og 
gennem disse mange års erfaring kan vi sikre dig en personlig og behagelig 
uddannelse til de forskellige kategorier.  
 

Al teori- og køreundervisning foregår med en kompetent kørelærer, som 
har en behagelig og humoristisk måde at gennemgå tingene på. Dette sikrer 
at der er sammenhæng mellem teori og praktiske eksempler i skolevognen.  
 

http://www.bundgaards.dk/tilmelding/


Undervisnings lokaler ? 
Teorien forgår i nye fede lokaler, med rigtige gode faciliteter, GRATIS 
sodavand, te, kaffe osv., på Lassonsvej 4, Ikast tæt ved Bowling og Olivers 
Kaffevogn, samt tog og bus stationen. Der er gode muligheder for parkering 
af din cykel/knallert, kommer du med bus eller tog er der 7-10 min gang til 
lokalet.  
 
Undervisningen forgår efter de nyeste metoder: pc med projektor til 
storskærm 300” og ved illustrerede situationer.   
I teoriundervisningen er der indlagt forskellige evaluerende prøver i stil med 
teoriprøven hos politiet.  
 
Teoribøger og CD-ROM låner du gratis mod et mindre depositum. 
 
Din undervisning starter med en teoriaften, hvor du får en introduktion til 
det at tage kørekort. Samme aften aftales hvornår du skal på manøvrebane 
(kravlegård).  
 
Det vil også blive aftalt, hvornår din første lektion på offentlig vej skal finde 
sted. Herefter aftaler du fra gang til gang med kørelæreren, hvornår og 
hvorfra dine køretimer skal foregå. 
 
Hvad skal jeg medbringe til teoriprøve og køreprøve ?  
Gyldigt pas eller dåbs/navneattest med billede legitimation. 
 
Generhverv og kontrollerende køreprøve samt Kørselsforbud  
Skal du generhverve dit kørekort eller til en kontrollerende køreprøve, skal du 
bestå en teoriprøve og en køreprøve.  
 
Vi kan tilbyde et weekendkursus, det løber over 2 dage(fredag –lørdag) i alt 
ca. 10 timers teori efterfulgt af en teoriprøve i ugen efter.  
 
Når teoriprøven er bestået aftaler vi hvornår du skal til køreprøve. Dette er en 
sikker, effektiv og hurtig måde at generhverve på.  
 
Selvstudie er også en mulighed, men husk hvis man dumper 2 gange skal 
man generhverve samtlige kategorier man har kørekort til.  
 
Ved betinget frakendelse kan man i stedet vælge at udvide sit kørekort med 
en ny kategori f.eks. mc.  
 



Der kræves ikke lægeerklæring til generhvervelse  
 
Hvad skal jeg medbring til teoriprøve og køreprøve, som generhverver ?  
Kørekort af kreditkorttypen eller gyldigt pas. Har man ikke det, kan en 
dåbs/navneattest med billedlegitimation også anvendes.  
 
Ring for mere info på tlf. 23 61 38 69 eller send en mail, og lad os sammen 
finde et forløb, der passer til dig og dine behov.  
 
Bundgaards Køreskole - Lassonsvej 4 - 7430 Ikast  
 
 
 

 


