HAR DU GOD STIL I TRAFIKKEN?
I Nordsjælland er vi meget glade for
alle cyklister, som benytter vores veje
og stier. Men vi kan allerbedst lide
dem, som har god stil.
Følg disse 10 råd og bidrag til en bedre
trafikkultur. Det øger både din egen og
dine medtrafikanters sikkerhed.
1. Kør som en gentleman – også
selvom andre kører råddent
… det er GOD STIL at give plads og vise
overskud i trafikken – især hvis andre
har glemt reglerne eller den gode
opførsel. Vind over vejvreden, den
giver alligevel ikke andet end forhøjet
blodtryk.

2. Giv god karma til dine med
trafikanter – også selvom de ikke gør
… det er GOD STIL at vise andre, at du
værdsætter, at de tager hensyn til dig,
når de for eksempel flytter sig, for at du
kan overhale dem. Råb ”tak” eller ”god
tur”, når du overhaler.
3. Brug ringeklokken
… det er GOD STIL at advare om, at
man kommer ræsende forbi. Brug din
ringeklokke eller et verbalt ”ding ding” så får dine medtrafikanter ikke et chok,
når der bliver råbt ”bagfra”, og de flytter
sig meget hurtigere.
4. Fyld spanden
… det er GOD STIL at gemme sit affald
til nærmeste skraldespand. Den står
alligevel bare dér, og venter på at blive
fyldt – og de som bor langs vejene
synes, det er så træls at samle op.

5. Vær opmærksom – og synlig
… det er GOD STIL være opmærksom
i trafikken. Drop høj musik i ørerne og
hold øje med medtrafikanter, så du
ikke overser en pludselig handling. Det
er også GOD STIL at bære refleksvest,
hvis det for eksempel er mørkt, så
andre ikke overser dig.
6. Elsk din hjelm
… det er GOD STIL at bruge cykelhjelm.
Så er du et godt forbillede for børn og
unge, som ikke tør tage hjelmen på,
fordi det ødelægger håret.
7. Kast et håndtegn
… det er GOD STIL at give tegn i
trafikken. Ræk hånden ud, når du

drejer, og giv tegn, når du stopper. Så
er det nemmere for dine medtrafikanter
at vise hensyn.
8. Brug cykelstier og kantbaner
… det er GOD STIL at bruge de
cykelstier, der er lavet til dig. Er
der ingen cykelsti, så hold dig
indenfor kantlinjen. Det giver et
bedre flow i trafikken, og sikrer
fremkommeligheden.
9. Plads til alle – også de langsomme
… det er GOD STIL at fylde mindst
muligt. Så er der nemlig plads til, at
alle kan cykle i det tempo, de kan
overkomme, og bilisterne kan overhale
sikkert langs vejene.

10. Kør efter færdselsreglerne – også
når du har travlt
… det er GOD STIL at kende
færdselsreglerne – og huske på dem,
man måske har glemt. Mange af os
tror, at vi kan reglerne i trafikken, men
glemmer dem ofte, når vi har travlt.
Tjek jævnligt op på reglerne. Vi lover
det kun tager 5 minutter, og giver dig et
meget bedre overblik i trafikken.
God tur – og god stil!
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