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Ved Køreprøven skal du kunne kontrollere at: 
Motor og Udstødningssystem 
Motoren må ikke udvikle unødig røg og støj. 
Udstødningen skal være tæt og sidde fast. 
Motorolie påfyldt mængde (mellem min og max mærker på oliepind) eller ifølge 
instruktionsbogen. 
Kølervæske påfyldt i tilstrækkelig mængde, ved tjekke mellem min og max mærke. 
Sprinklervæske være påfyldt i tilstrækkelig mængde, skal være nok på til turen- afhængig 
af hvor du skal hen). Viskerne skal kunne holde forruden ren. 
Styretøj 
På nyere biler må der normalt ikke være ratslør. 
Kontrolleres ved at hjulene straks følger rattets drejning. Hvis bil har servostyring, skal 
kontrol udføres med startet motor.  
Væskestanden i eventuel servo beholder skal følge bilfabrikantens forskrifter. 
Dette kontrolleres enten ved at servovæsken er mellem min og max mærke, eller ved at 
kontrollampen herfor ikke er tændt efter motor er startet. 
Hvis bil har elektronisk servostyring, er der INGEN servo beholder (AUDI en har ingen 
servo beholder, da den har elektronisk servostyring- der er en kontrollampe herfor i 
instrumentpanelet). 
Bremser 
Bremsepedal må ikke kunne trædes i bund, når der trædes hårdt. Pedalvandring afhængig 
af bilfabrikatet. 
Bremsepedal må ikke synke, mens den trædes ned ved konstant tryk. 
Bremseforstærker: Pump Bremsepedalen 3-4 gange, Hold pedal nedtrådt, start motor, 
hvis pedal synker lidt er Bremseforstærker ok.Bremsevæskestand. Mellem min og max 
mærke ELLER ved at kontrollampe ikke er tændt. 
Lygter reflekser og horn 
 Alle lygter, reflekser skal være rene og hele. Alle lygter skal virke (springer en pære skal 
den straks skiftes). Lys i forlygte: Nærlys, Fjernlys, Positionslys.(evt kørelys) 
Nærlys må ikke blænde, Bedømt på at overkant af lysgrænse falder 1 cm pr meter. 
 (Kontrol skal/kan udføres på begge nærlys lygter). Nærlys mindst 30m frem, samt lyse 
længere frem i højre side (asymmetrisk). Fjernlys- lyse min 100m frem..  
Stoplys – SKAL LYSE  2/3 KRAFTIGERE RØDT end baglygter. Nyere Biler 3, gl 2 stoplys.  
Blink lys skal blinke i takt m. gult/orange lys og tydeligt kunne ses i sollys. 
Havariblink skal kunne tænde alle 6 blinklys så de lyser samtidigt. 
Nr plade lys (bagpå) skal belyse nr. plade m hvidt lys, afskærmet, ikke blænde bagud. 
Lygtepar, skal have ens farve og lysstyrke. Der skal være 2 røde reflekser bagpå, alle 
former, EJ trekantede. 
Hornet skal have en klar konstant tone. (Tjekkes m tænding på)  
2 spejle-der skal være et indvendigt spejl (bak spejl) samt et udvendigt i venstre side, 
såfremt der ikke kan ses bagud i indv spejl skal der også være et spejl i højre side. 
 
Dæk og støddæmpere Min. 1,6mm hovedmønster på alle dæk, (kontrolleres m. 
slidindikator) Samme type dæk (Hvis fx vinterdæk, så på ALLE 4hjul altså ikke blande 
sommer og vinterdæk!!). Dæk skal være ubeskadigede. Støddæmpere skal være 
virksomme ved alle 4 hjul. (Bilen straks falde i ro efter kraftig påvirkning af fjedre og 
støddæmpere). 


