
En kampagne i samarbejde mellem individuelle Danske Motorcyklister, 
RosenkildeGraphics.dk, Knud R.S. Jensen og BikerFriend.dk

KÆRE BILIST...
nu nærmer vi os igen den tid på året, 
hvor motorcyklisterne for alvor kommer frem!!!

Vidste du

•	At skønt der findes hensynsløse 
motorcyklister, udgør de ikke en 
større procentdel end de hensynsløse 
bilister? De er muligvis bare en smule 
mere opsigtsvækkende. 

•	At en motorcykel kan manøvrere fuldt 
forsvarligt, men at det kan se aldeles 
vildt ud for en ”uindviet”? 

•	At mange motorcykler larmer, fordi 
køreren mener, at det hjælper på hans 
sikkerhed? 

•	At motorcyklisters ofte spraglede 
dragter ikke bare skal være smarte,  
men også synlige? 

•	At der blandt motorcyklister findes et 
ordsprog: ”Motorcyklister dør ikke – 
de bliver slået ihjel!!”

Fakta

•	Rundt regnet 60 % af de trafikdræbte 
motorcyklister dør på grund af kørefejl fra 
egen side – Det ved vi godt! 

•	Rundt regnet 35 % bliver ”slået ihjel”, fordi 
de bliver overset af bilister! Dette tal er 
renset for de tilfælde, hvor motorcyklen 
har kørt for stærkt til at kunne bedømmes. 
Heraf ordsproget! 

•	 Langt den største del af motorcyklister 
er klar over ovenstående, men nyder slet 
og ret den friske luft sammen med deres 
transport. 

•	Man er hverken rocker eller generelt 
utilpasset, bare fordi man kører MC – 
tværtimod er motorcyklister ofte langt mere 
sociale end gennemsnittet.

Med andre ord

VI ER OGSÅ MENNESKER, DER GERNE VIL HELE HJEM TIL VORE BØRN.

Nu spørger du så: Hvorfor sætter I jer så på sådan en dødsmaskine?

Kom ud og mød os og få en ide om, hvad der banker i brystet på mange motorcyklister :-)

Sommeren igennem er der aftentræf over hele landet, hvor motorcyklister mødes til en is 

og en kop kaffe. Du er også velkommen. Spørg en motorcyklist i dit område.

Hold øje med 

den halve bil 

- eller den enøjede 

motorcyklist
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