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Til dig der ønsker at bevare kørekortet 
(førerretten), efter at have kørt i påvirket eller 
svækket tilstand, eller dig der ønsker at gen-
erhverve kørekortet (førerretten) efter at have 
mistet det på grund af kørsel i påvirket eller 
svækket tilstand.

Hvis du har fået en ubetinget frakendelse 
af kørekortet (førerretten), kan du tidligst 
begynde på kurset 3 måneder før din frakend-
else udløber.

Hvis du har fået en betinget frakendelse 
af kørekortet (førerretten) kan du begynde 
på første ledige kursus. Du skal have gennem-
ført kurset og bestået kontrollerende køreprøve 
inden 6 måneder efter en betinget frakendelse.

Hvis du har fået et kørselsforbud på grund 
af kørsel i påvirket eller svækket tilstand, kan du 
begynde på første ledige kursus, når afgørelsen 
om kørselsforbud er endelig.

 
 – At skabe bedre vaner så kørsel i påvirket eller 
svækket tilstand undgås. 
Kurset indeholder bl. a undervisning i: 
•	 Rusmidlers fysiske og psykiske indvirkning 

på mennesket.

•	 De fysiske, psykiske og sociale kon-
sekvenser af at køre i påvirket eller svæk-
ket tilstand.

•	 Bevidsthed om højrisikosituationer for 
kørsel i påvirket eller svækket tilstand.

•	 Hvilke behandlingsmuligheder der findes 
for personer med rusmiddelproblemer.

•	 Orientering om den kontrollerende 
køreprøve (teoriprøve og praktisk prøve). 

Kurset består af 4 lektioner af hver 3 timers 
varighed, fordelt over mindst 4 uger. Der skal 
være mindst en uge mellem hver lektion. 

Du skal deltage aktivt i alle 4 lektioner, for at få 
kursusbeviset.

Kursusbeviset skal medbringes ved tilmelding til 
den kontrollerende køreprøve.

Læs mere om kursusgebyr m.m. på www. antk.dk

Trafikantens  fem gyldne regler

“Jeg drikker, men kører ikke”
“Jeg kører, men drikker ikke”
“Hvis jeg alligevel drikker og kører, holder jeg mig under promillegrænsen”
“Jeg kører ikke hvis jeg har indtaget narkotika”
“Jeg kører ikke, hvis jeg på grund af sygdom, svækkelse, overanstren-
gelse, mangel på søvn, påvirkning af opstemmene eller bedøvende midler 
eller af lignende årsager, befinder mig i en sådan tilstand, at jeg er ude af 
stand til at føre køretøjet på fuldt betryggende måde”

HVEM henvender kurset sig til?
HVAD går det ud på?
HVOR foregår det?
HVORNÅR bliver der afholdt kurser?

HVAD går det ud på?

•	 Hvem og hvor mange der kører i svækket 
eller påvirket tilstand.

HVOR – og hvornår foregår det ?

HVEM – henvender kurset sig til?

Ved indlevering af ansøgning om kontrollerende 
køreprøve må ANT-kursusbeviset højst være et 
år gammelt.

Du skal henvende dig i din region.
Du kan se adresserne på bagsiden af denne 
folder. 

På kontaktadressen vil du også kunne få oplyst, 
hvor undervisningen foregår.

Antallet af kurser, der udbydes, vil afhænge af 
behovet.
 Du kan tage kurset i hvilken region du ønsker.




