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DE RØDE VETERAN LASTBILER  

VEJLEDNING OM RUTEBESKRIVELSE M.V.  

• Vi kommer med veteran lastbil og chauffør  (Styrmand)  

• Klassens kontaktperson styrer kørslens afvikling  (Kaptajn)  

• Næste adresse og by findes af lokalkendt student i førerhuset     (Navigatør)  

• Musikanlægget styres af klassens specialist på området  (Musikansvarlig)  

Nogle gode råd og bemærkninger til ruteplanlægningen:  

• ”Her starter vi” betyder her mødes vi med Jer. Vi kan mødes med Jer ved 

gymnasiet, stationen eller privat, alt efter Jeres eget ønske. 

• Vi kommer senest 15 min. før afgang og hjælper gerne med fastgørelse af 

indvendig udsmykning af studentervognen. 

• Vi kører med op til 40 km i timen i byerne og max. 60 km i timen på landet. 

• Vi må ikke køre med Jer på motorveje eller motortrafikveje 

• Normalt er et besøg hos Jer eller Jeres forældre på omkring 15 min. I 

bestemmer selvfølgelig selv, alt afhængig af antal ønskede besøg. 

• Fortæl Jeres familie, kæreste og venner om det "korte" ophold. På denne 

måde bliver de ikke skuffede, når vi kører videre. 

• Rutebeskrivelsen returneres til os senest 15. maj d.å. via mail til 

studenterdk@gmail.com  

Nogle gode råd til kørslen – (husk at orientere dine klassekammerater herom)  

• Lav et banner eller maks. to med klassens slogan. Vi hjælper med fastgørelse 

inde i lastbilen. 

Et banner kan sidde på udvendig side af presenningen på ladet af lastbilen 

(maksimalt mål H 1,50 m og L 2,50 m) 

Et andet kan sidde på bagsmækken (maksimalt mål H 1.00 m og L 1,50 m) 
Der må ikke hæftes noget som helst udenfor på siderne af lastbilen. 

• Vi har faste musikanlæg, som tilkobles trådløst igennem Bluetooth. Medbring 

derfor en afspiller. 

 Vi anbefaler, at I medbringer en smartphone, hvor I kan afspille alle jeres 
favoritnumre for hver student i klassen. Så opstår der ikke uenighed om, hvad 
der skal spilles. 

• Se vejrudsigten inden kørslen – medbring evt. en vindjakke eller trøje. 

• Brug gode sko, herunder sportssko eller sandaler. Højhælede sko er ikke 

gode på trappen til veteranlastbilen. 

• Jeres personlige ejendele (Penge, foto, briller, jakke mm) kan efterlades i en 

taske eller net på bilen under besøgene hos jeres respektive forældre. 

• Kom friske og veludhvilede, så får I en langt større oplevelse af turen. 

• Klassens image – vis respekt for Jeres forældres gæstfrihed og beværtning. 

• Pas godt på jer selv. Såfremt en eller nogle af jer på grund af beruselse, 

stoffer eller lignende bliver til fare for jer selv eller andre i trafikken, vil de 

pågældende efter samråd mellem chaufføren og kaptajnen blive sat af og 
dermed udelukket fra at deltage i resten af kørslen. 


