
Kolonnekørsel i Sjællands Motor Veteraner. 
 

Når vi kører mange veteranbiler sammen, kan det være problematisk at 
holde sammen på bilerne. Risikoen for at miste nogen kan reduceres 
ved overholdelse af følgende: 

 

1. Du har ansvaret for bilen nærmest bagved dig! 

 

2. Brug bakspejlet og sænk farten, hvis den sakker bagud. 

 
 

3. Lad være med at sænke farten, fordi du ikke kan se 5 biler bag dig. 
Dem skal de bagvedkørende holde øje med og det sinker bare 
kolonnen, hvis for mange holder øje med for mange. 

 

4. Hold om nødvendigt ind til siden indtil der er kontakt igen. 

 
 

5. Når der drejes om et hjørne holdes eventuelt stille, så den næste bil  
kan se hvor der skal drejes af. 

 

 

Ved kolonnekørsel er det bedst at holde kort afstand mellem bilerne. 
Dels mindsker det risikoen for at miste nogen, dels undgår vi at få 
"ukurante" biler ind i kolonnen og dels optager vi ikke en unødvendig 
lang vejstrækning til gene for andre trafikanter. Husk på at 40 biler med 
50 m imellem fylder 2 km! 

 

God tur – og HUSK at hjælpe bilen bagved. 
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