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Drivers Event redder menneskeliv 

  

I april blev der på Christiansborg gennemført en velbesøgt og vellykket konference, hvor vi satte fokus på 

styrkelse af trafiksikkerheden i forhold til de unge mandlige bilister med masser af oktan og hormoner i 

blodet. Denne gruppe bilister er desværre fortsat kraftigt overrepræsenterede i ulykkesstatistikkerne. Til 

gengæld levner dette mulighed for at forebygge alvorlige trafikuheld, hvis vi formår at sætte aktivt og 

målrettet ind overfor denne gruppe.  

 

Som et lysende eksempel på en vellykket forebyggende indsats blev der på konference sat fokus på Drivers 

Event, der indtil 2016 blev gennemført på Sjællandsringen ved Roskilde – med tilhørende Drivers Club. Der 

hersker ingen tvivl om, at netop Drivers Event gennem årene har gjort et meget stort indtryk på de mange 

unge, der har deltaget. De har fået direkte syn for sagen med hensyn til de enorme og farlige kræfter, der 

er i spil, hvis man kører vanvittigt og hensynsløst. Anskuelighedsundervisning og forebyggelse af ulykker i 

højeste potens.  

 

Derfor er det meget positivt, at der i kølvandet på førnævnte konference er kommet en række positive 

tilkendegivelser fra kommuner, kørelærere, politiet og andre på, at Drivers Event på Sjællandsringen bør 

genoptages i kraft at et nyt partnerskab mellem relevante offentlige myndigheder og private sponsorer. Vi 

opfordrer til, at andre sjællandske kommuner vil bakke økonomisk op om projektet, der netop er målrettet 

en del af kommunernes unge bilister og som til syvende og sidst styrker alles sikkerhed i trafikken. Vi 

opfordrer også til, at andre relevante partnere såsom Rådet for Sikker Trafik og private sponsorer bakker op 

om Drivers Event, så det økonomiske grundlag kan fremtidssikres. Hvis der løftes i flok, bliver byrden 

overkommelig for den enkelte.  

 

Vi vil arbejde aktivt for, at det effektivfulde Drivers Event koncept også udbredes til andre dele af landet, så 

vi i de kommende år kan få nogle af de vilde unge mandlige bilister ud af ulykkesstatistikkerne. Dette 

vigtige mål er vi overbeviste om, at vi kan nå ved forenede kræfter.    

 
 


