
 
 
 
Af Simon Eilrich 

eilrich@advokatkompagniet.dk 

Jeg er ikke født med hareskår. Det opstod en tilfældig forårsdag på en stor bred nedkørsel 2 k
lometer fra blomsternes by Waldemossa på Mallorca. Enten nikkede jeg tagrællingen på en rød 
udlejningsbil en skalle, eller måske smuttede forhjulet bare under cyklen. Ved det ikke. Efte
hånden er jeg også ligeglad. Jeg husker alligevel ikke noget fra de sidste intervaller i bakkerne.
Nøgen kun iført en cykelsko 

Morfinen på det første lokale hospital får mig ti
og forklarer, at cyklen har slået sig, og at jeg nok må bryde aftalen om eftermiddagens butikstur 
med svigerforældrene i Las Palmas.
Der er strejke på hospitalet i Las Palmas. Sygepasseren klipper tøjet af 
holde den ene cykel sko på. Intet andet. Hun forsvinder. Kommer tilbage med en blomsterforst
ver og sprøjter med jævne mellemrum noget udover min krop, der lugter af klor, og smager af 
salt.  
Ingen taler engelsk. Og der er en ny læge, 
armen. Én ny til munden. Og endelig hende den gamle med det sandfarvede hår til huden o
kring højre øje.  Morfinen har definitivt forladt mig nu. 
I de lange ventetider mellem lægerne ligger jeg på en 
iført min ene cykelsko. Og skal tisse konstant, for det er koldt.
Turene til røntgen og scanning er smertebefriende. Så stikkes der ikke.
Intet sprog 

Det sker, at der kommer en kontordame med diverse papirer og spørg
navn m.v. Jeg svarer at jeg er dansker, er forsikret, samt at jeg er ok. 
Jeg har et problem. Jeg kan ikke sende sms
begge mine hænder. Jeg kan ikke huske hverken John eller Hans te
ikke tilbringe natten i traumekælderen, nøgen og kun med en sko.     
Hende, der fejer gulvet, er polak og kan lidt tysk. Jeg forklarer hende, at jeg er dansker, 
sikret og advokat. Det sidste ved jeg ikke helt hvorfor, men
kontrol over mig selv igen.  Hun går hen til lægen og refererer vores samtale. No NO siger lægen 
En petit et noir. La France….. Så ved vi det. Lever man ikke op til de store muskuløse skumme
mælks farvede forfædres vikingeimage, så er man franskmand. Touché. 
I den efterfølgende danske oversættelse bliver det til. ”
første 12 timer”. Men det er bestemt usandt. Dertil skulle jeg tisse for meget, mens jeg lå nøgen 
på gummibåren. 
Hjem til hotellet: 

Endelig kommer Hans og John. De har tøj og cykelblade med. Men jeg må ikke komme ud endnu. 
Vente og vente. Jeg er lidt flov. Hans giver mig ret i, at jeg nok ramte en bil. Lige under hjelmen. 
Frontalt. Jeg tror nu mest, det er fordi,
til en rigtig Jens Voigt.  
Sidst på aftenen bliver jeg udskrevet. På eget ansvar. Hans kone Charlotte er sygeplejerske og 
ikke strejkeramt. Så jeg vil meget gerne væk fra gummibriksen og hjem t
tellet. 
Tilbage i Danmark kommer jeg mig ret hurtig. Det sværeste er hjernerystelsen og de stive led 
efter brudene. 

Jeg er ikke født med hareskår. Det opstod en tilfældig forårsdag på en stor bred nedkørsel 2 k
lometer fra blomsternes by Waldemossa på Mallorca. Enten nikkede jeg tagrællingen på en rød 

en skalle, eller måske smuttede forhjulet bare under cyklen. Ved det ikke. Efte
hånden er jeg også ligeglad. Jeg husker alligevel ikke noget fra de sidste intervaller i bakkerne.

 

Morfinen på det første lokale hospital får mig til at slappe af. Nærmest svæve. Ringer til Lisbeth 
og forklarer, at cyklen har slået sig, og at jeg nok må bryde aftalen om eftermiddagens butikstur 
med svigerforældrene i Las Palmas. 
Der er strejke på hospitalet i Las Palmas. Sygepasseren klipper tøjet af mig, men lader mig b
holde den ene cykel sko på. Intet andet. Hun forsvinder. Kommer tilbage med en blomsterforst
ver og sprøjter med jævne mellemrum noget udover min krop, der lugter af klor, og smager af 

Ingen taler engelsk. Og der er en ny læge, hver gang jeg skal sys. Én til benet, en til hånden og 
armen. Én ny til munden. Og endelig hende den gamle med det sandfarvede hår til huden o
kring højre øje.  Morfinen har definitivt forladt mig nu.  
I de lange ventetider mellem lægerne ligger jeg på en gummibriks i traumekælderen, nøgen, kun 
iført min ene cykelsko. Og skal tisse konstant, for det er koldt. 
Turene til røntgen og scanning er smertebefriende. Så stikkes der ikke. 

Det sker, at der kommer en kontordame med diverse papirer og spørger på spansk og fransk om 
navn m.v. Jeg svarer at jeg er dansker, er forsikret, samt at jeg er ok.  
Jeg har et problem. Jeg kan ikke sende sms-beskeder længere, fordi lægerne nu har indbundet 
begge mine hænder. Jeg kan ikke huske hverken John eller Hans telefonnummer. Og jeg gider 
ikke tilbringe natten i traumekælderen, nøgen og kun med en sko.      
Hende, der fejer gulvet, er polak og kan lidt tysk. Jeg forklarer hende, at jeg er dansker, 

og advokat. Det sidste ved jeg ikke helt hvorfor, men jeg fornemmer, at jeg har brug for lidt 
kontrol over mig selv igen.  Hun går hen til lægen og refererer vores samtale. No NO siger lægen 

.. Så ved vi det. Lever man ikke op til de store muskuløse skumme
vikingeimage, så er man franskmand. Touché.  

I den efterfølgende danske oversættelse bliver det til. ”Ikke orienteret om identitet, sted og tid de 

Men det er bestemt usandt. Dertil skulle jeg tisse for meget, mens jeg lå nøgen 

Endelig kommer Hans og John. De har tøj og cykelblade med. Men jeg må ikke komme ud endnu. 
Vente og vente. Jeg er lidt flov. Hans giver mig ret i, at jeg nok ramte en bil. Lige under hjelmen. 
Frontalt. Jeg tror nu mest, det er fordi, han kan se, at jeg er flov over, at jeg lavede en forpremiere 

Sidst på aftenen bliver jeg udskrevet. På eget ansvar. Hans kone Charlotte er sygeplejerske og 
ikke strejkeramt. Så jeg vil meget gerne væk fra gummibriksen og hjem til dobbeltsengen på h

Tilbage i Danmark kommer jeg mig ret hurtig. Det sværeste er hjernerystelsen og de stive led 

 

Jeg er ikke født med hareskår. Det opstod en tilfældig forårsdag på en stor bred nedkørsel 2 ki-
lometer fra blomsternes by Waldemossa på Mallorca. Enten nikkede jeg tagrællingen på en rød 

en skalle, eller måske smuttede forhjulet bare under cyklen. Ved det ikke. Efter-
hånden er jeg også ligeglad. Jeg husker alligevel ikke noget fra de sidste intervaller i bakkerne. 

l at slappe af. Nærmest svæve. Ringer til Lisbeth 
og forklarer, at cyklen har slået sig, og at jeg nok må bryde aftalen om eftermiddagens butikstur 

mig, men lader mig be-
holde den ene cykel sko på. Intet andet. Hun forsvinder. Kommer tilbage med en blomsterforstø-
ver og sprøjter med jævne mellemrum noget udover min krop, der lugter af klor, og smager af 

hver gang jeg skal sys. Én til benet, en til hånden og 
armen. Én ny til munden. Og endelig hende den gamle med det sandfarvede hår til huden om-

gummibriks i traumekælderen, nøgen, kun 

er på spansk og fransk om 

beskeder længere, fordi lægerne nu har indbundet 
lefonnummer. Og jeg gider 

Hende, der fejer gulvet, er polak og kan lidt tysk. Jeg forklarer hende, at jeg er dansker, fuld for-

jeg fornemmer, at jeg har brug for lidt 
kontrol over mig selv igen.  Hun går hen til lægen og refererer vores samtale. No NO siger lægen 

.. Så ved vi det. Lever man ikke op til de store muskuløse skummet-

Ikke orienteret om identitet, sted og tid de 

Men det er bestemt usandt. Dertil skulle jeg tisse for meget, mens jeg lå nøgen 

Endelig kommer Hans og John. De har tøj og cykelblade med. Men jeg må ikke komme ud endnu. 
Vente og vente. Jeg er lidt flov. Hans giver mig ret i, at jeg nok ramte en bil. Lige under hjelmen. 

han kan se, at jeg er flov over, at jeg lavede en forpremiere 

Sidst på aftenen bliver jeg udskrevet. På eget ansvar. Hans kone Charlotte er sygeplejerske og 
il dobbeltsengen på ho-

Tilbage i Danmark kommer jeg mig ret hurtig. Det sværeste er hjernerystelsen og de stive led 

 



Erstatningssagen 

Styrtet bliver anmeldt til ulykkesforsikringen. Igen lang ventetid. Endnu en speciallægeerkl
ring, der beskriver ”de varige følger”. 

erfaring fra retssalene i skadessager erklærer jeg mig tilfreds og checken fra forsikringsselsk
bet sætter et punktum. Men det stopper jo ikke her. 
Mallorcakysset er for ever…..Jeg skal altid slås med et uskarpt syn på højre øje og en nakke, der 
ikke kan dreje nok til venstre. Plus hareskåret. Jeg vænner mig nok til det. Er for længst tilbage 
på cyklen igen. Kan næsten køre de samme tider som før. La Marmotte endog lidt
det koster mere nu end dengang. Meget mere smerte på cyklen og meget mere dagen efter. S
dan er det bare. Og det er ikke til forhandling. Nedad bjergene kører jeg i øvrigt mere af h…… til, 
end jeg gjorde før uheldet. 
Cykelryttere kører råddent: 

I mit job som erstatningsretsadvokat møder jeg mange cykelryttere. Lige fra hyggemotions, A
ryttere til den fuldblodsprofessionelle. 
Det er mit indtryk, at kun få af os cyklister kender meget til vore rettigheder, når uheldet er ude. 
Lad mig afsløre to forhold. Cyklister har mange personskader. Vi er vejenes såkaldte bløde traf
kanter. Vi kører mange kilometer. Mange af os kører væsentlig hurtigere end hverdagscyklisten 
til og fra arbejde. Og endelig kører nogen af os 
dem fra klubberne. 
Det værste er dog, at mange af os bliver snydt for erstatning. Fordi vi ikke kender vores retti
heder. Heller ikke de simple.  
Først dit eget forsikringsselskab.

Hvis vi kommer ud for et uheld og vi er alene om det, s
statning fra andre end vores eget ulykkesforsikringsselskab. Medmindre vi kan bebrejde nogen 
for uheldet. Andre cyklister, fodgængere eller den ansvarlige myndighed for vejen f.eks.. Men det 
kræver, at vi kan bevise, at nogen har gjort en fejl. 
Hvis skaden er så stor, at vi ender op med en méngrad på mere end 5%, betaler ulykkesforsi
ringen for det meste uden problemer. Husk at læse policen godt igennem. Der er ofte også dæ
ning for fysioterapeut, tandlæge mv. inden 
anmeldes senest 3 år efter skaden opstod. Ellers er det næsten umuligt at få den dækket.
Husk bilens ansvarsforsikring:

Ofte er der en bil involveret i uheldet. Eller en traktor. Og det er ofte her, at s
ondt. For det er netop her, vi er de bløde trafikanter. Måske på mere end en måde.
I de tilfælde hvor det er sikkert, at det er ham bag rattet i bilen der har skylden, plejer de fleste 
cykelryttere godt at kunne hidse sig op til at sende e
Men det er desværre langt fra altid, at bilisten har skylden. Som tidligere omtalt kører nogen af 
os i visse situationer lidt råddent. Bevares, vi kender ikke nogen selv. Men vi har alle har hørt om 
nogen….. 
Altid ret til erstatning – næsten. 

I erstatningsretsafdelingen i mit firma starter mange telefonsamtaler med ulykkesramte cyke
ryttere ofte med indgangsreplikken. ”
dent/dumt, så jeg kan nok ikke forlange noge

Og det er lodret forkert. Og det er her, de store penge ligger.
I Færdselslovens § 101 stk. 1 står der 
erstatte skader, som køretøjet volder ved færdselsuheld……………..

§ 101 stk. 2 er lige så interessant for cykeltosser. 
forsørger kan nedsættes eller bortfalde, hvis skadelidte eller afdøde forsætligt har medvi

 

Styrtet bliver anmeldt til ulykkesforsikringen. Igen lang ventetid. Endnu en speciallægeerkl
de varige følger”.  Efter 17 måneder får jeg en méngrad. Med næsten 20 års 

erfaring fra retssalene i skadessager erklærer jeg mig tilfreds og checken fra forsikringsselsk
bet sætter et punktum. Men det stopper jo ikke her.  

or ever…..Jeg skal altid slås med et uskarpt syn på højre øje og en nakke, der 
ikke kan dreje nok til venstre. Plus hareskåret. Jeg vænner mig nok til det. Er for længst tilbage 
på cyklen igen. Kan næsten køre de samme tider som før. La Marmotte endog lidt
det koster mere nu end dengang. Meget mere smerte på cyklen og meget mere dagen efter. S
dan er det bare. Og det er ikke til forhandling. Nedad bjergene kører jeg i øvrigt mere af h…… til, 

 

I mit job som erstatningsretsadvokat møder jeg mange cykelryttere. Lige fra hyggemotions, A
ryttere til den fuldblodsprofessionelle.  
Det er mit indtryk, at kun få af os cyklister kender meget til vore rettigheder, når uheldet er ude. 

løre to forhold. Cyklister har mange personskader. Vi er vejenes såkaldte bløde traf
kanter. Vi kører mange kilometer. Mange af os kører væsentlig hurtigere end hverdagscyklisten 
til og fra arbejde. Og endelig kører nogen af os – indrømmet – råddent. Også 

Det værste er dog, at mange af os bliver snydt for erstatning. Fordi vi ikke kender vores retti

Først dit eget forsikringsselskab. 

Hvis vi kommer ud for et uheld og vi er alene om det, så kan vi næppe kræve nogen form for e
statning fra andre end vores eget ulykkesforsikringsselskab. Medmindre vi kan bebrejde nogen 
for uheldet. Andre cyklister, fodgængere eller den ansvarlige myndighed for vejen f.eks.. Men det 

t nogen har gjort en fejl.  
Hvis skaden er så stor, at vi ender op med en méngrad på mere end 5%, betaler ulykkesforsi
ringen for det meste uden problemer. Husk at læse policen godt igennem. Der er ofte også dæ
ning for fysioterapeut, tandlæge mv. inden for det første år efter skaden. Og husk. Skader skal 
anmeldes senest 3 år efter skaden opstod. Ellers er det næsten umuligt at få den dækket.
Husk bilens ansvarsforsikring: 

Ofte er der en bil involveret i uheldet. Eller en traktor. Og det er ofte her, at s
ondt. For det er netop her, vi er de bløde trafikanter. Måske på mere end en måde.
I de tilfælde hvor det er sikkert, at det er ham bag rattet i bilen der har skylden, plejer de fleste 
cykelryttere godt at kunne hidse sig op til at sende en erstatningsanmeldelse til chaufføren. 
Men det er desværre langt fra altid, at bilisten har skylden. Som tidligere omtalt kører nogen af 
os i visse situationer lidt råddent. Bevares, vi kender ikke nogen selv. Men vi har alle har hørt om 

næsten.  

I erstatningsretsafdelingen i mit firma starter mange telefonsamtaler med ulykkesramte cyke
ryttere ofte med indgangsreplikken. ”Det var  vist min egen skyld. Jeg kørte måske lidt rå

dent/dumt, så jeg kan nok ikke forlange noget  af bilens ansvarsforsikring”. 

Og det er lodret forkert. Og det er her, de store penge ligger. 
I Færdselslovens § 101 stk. 1 står der ”Den, der er ansvarlig for et motordrevent køretøj, skal 

erstatte skader, som køretøjet volder ved færdselsuheld……………..” 

§ 101 stk. 2 er lige så interessant for cykeltosser. ”Erstatningen for personskade eller tab af 

forsørger kan nedsættes eller bortfalde, hvis skadelidte eller afdøde forsætligt har medvi
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Styrtet bliver anmeldt til ulykkesforsikringen. Igen lang ventetid. Endnu en speciallægeerklæ-
Efter 17 måneder får jeg en méngrad. Med næsten 20 års 

erfaring fra retssalene i skadessager erklærer jeg mig tilfreds og checken fra forsikringsselska-

or ever…..Jeg skal altid slås med et uskarpt syn på højre øje og en nakke, der 
ikke kan dreje nok til venstre. Plus hareskåret. Jeg vænner mig nok til det. Er for længst tilbage 
på cyklen igen. Kan næsten køre de samme tider som før. La Marmotte endog lidt hurtigere. Men 
det koster mere nu end dengang. Meget mere smerte på cyklen og meget mere dagen efter. Så-
dan er det bare. Og det er ikke til forhandling. Nedad bjergene kører jeg i øvrigt mere af h…… til, 

I mit job som erstatningsretsadvokat møder jeg mange cykelryttere. Lige fra hyggemotions, A-

Det er mit indtryk, at kun få af os cyklister kender meget til vore rettigheder, når uheldet er ude.  
løre to forhold. Cyklister har mange personskader. Vi er vejenes såkaldte bløde trafi-

kanter. Vi kører mange kilometer. Mange af os kører væsentlig hurtigere end hverdagscyklisten 
Også de erfarne af os og 

Det værste er dog, at mange af os bliver snydt for erstatning. Fordi vi ikke kender vores rettig-

å kan vi næppe kræve nogen form for er-
statning fra andre end vores eget ulykkesforsikringsselskab. Medmindre vi kan bebrejde nogen 
for uheldet. Andre cyklister, fodgængere eller den ansvarlige myndighed for vejen f.eks.. Men det 

Hvis skaden er så stor, at vi ender op med en méngrad på mere end 5%, betaler ulykkesforsik-
ringen for det meste uden problemer. Husk at læse policen godt igennem. Der er ofte også dæk-

for det første år efter skaden. Og husk. Skader skal 
anmeldes senest 3 år efter skaden opstod. Ellers er det næsten umuligt at få den dækket. 

Ofte er der en bil involveret i uheldet. Eller en traktor. Og det er ofte her, at skaderne gør mest 
ondt. For det er netop her, vi er de bløde trafikanter. Måske på mere end en måde. 
I de tilfælde hvor det er sikkert, at det er ham bag rattet i bilen der har skylden, plejer de fleste 

n erstatningsanmeldelse til chaufføren.  
Men det er desværre langt fra altid, at bilisten har skylden. Som tidligere omtalt kører nogen af 
os i visse situationer lidt råddent. Bevares, vi kender ikke nogen selv. Men vi har alle har hørt om 

I erstatningsretsafdelingen i mit firma starter mange telefonsamtaler med ulykkesramte cykel-
Det var  vist min egen skyld. Jeg kørte måske lidt råd-

t  af bilens ansvarsforsikring”.  

”Den, der er ansvarlig for et motordrevent køretøj, skal 

”Erstatningen for personskade eller tab af 

forsørger kan nedsættes eller bortfalde, hvis skadelidte eller afdøde forsætligt har medvir-



ket til skaden. Erstatningen kan endvidere nedsættes og i særlige t

skadelidte eller afdøde ved grov uagtsomhed har medvirket til skaden

§ 101 stk. 3 er farlig. For det er her, vi mister retten til erstatning for selve cyklen (og kun cy
len), hvis har kørt ”råddent” og selv  været skyld i uheldet. 
nedsættes eller bortfalde, hvis skadelidte forsætligt eller uagtsomt har medvirket til sk

den”. 

Med andre ord. Færdselsloven beskytter os bløde trafikanter, hvis der sker en personskade. O
så når vi kører råddent. Hvis der e
betale. Stort set altid. For der skal rigtig rigtig meget ”råddent kørsel” til, før end der sker ne
sættelse i erstatningen.    
Der ligger rigtig mange (måske for mange) sager i orange omslag i
har kørt ”råddent” og har fået erstatning for personskaden, men ikke cyklen.
Tavshedspligten forbyder mig at nævne navne. Og rådet herfra er. Selvom du har kørt ”råddent”, 
skal du ikke snyde dig for erstatningen. Smerten må du 
samme, som du skal leve med lommesmerten.  
Manglende kendskab.  

Jeg ved ikke, om man uddanner ledere rundt omkring i cykelklubberne. Hvis man gør, er det 
ubetinget ikke i erstatningsret, og det kan vi ikke ændre på li
Min erfaring er, at mange cykelklubber mørklægger cykeluheld, hvor cyklisten bare kørte for 
dumt. Og det er bestemt endnu dummere. For cykelrytteren får ikke den erstatning, han har krav 
på. Og så har han ikke penge til en ny cykel. Og de
Men! Cykeltossen kan ofte nå det endnu.
Skader sket i 2007 forældes 3 år efter kendskabet til skaden 
Skader sket før 1. januar 2007 forældes 5 år efter kendskabet til skaden.
Skader sket efter 1. januar 2008 forældes 3 år efter kendskabet til skaden.
Jeg tror, vi alle kender nogen, der skal bide flovheden i sig og få fundet bilen, der var med i uhe
det og hæve den erstatning loven giver ret til.
Hvis bilen bare forsvinder, fordi chaufføren er enten ligeglad eller ikke opdager påkørslen, er der 
alligevel mulighed for erstatning. I sådanne tilfælde vil jeg anbefale at slå op på 
læs om mulighederne.  
 

 

ket til skaden. Erstatningen kan endvidere nedsættes og i særlige tilfælde bortfalde, hvis 

skadelidte eller afdøde ved grov uagtsomhed har medvirket til skaden 

§ 101 stk. 3 er farlig. For det er her, vi mister retten til erstatning for selve cyklen (og kun cy
len), hvis har kørt ”råddent” og selv  været skyld i uheldet. ”Erstatningen for tingsskade kan 

nedsættes eller bortfalde, hvis skadelidte forsætligt eller uagtsomt har medvirket til sk

Med andre ord. Færdselsloven beskytter os bløde trafikanter, hvis der sker en personskade. O
så når vi kører råddent. Hvis der er et motorkøretøj involveret i uheldet, skal bilens forsikring 
betale. Stort set altid. For der skal rigtig rigtig meget ”råddent kørsel” til, før end der sker ne

Der ligger rigtig mange (måske for mange) sager i orange omslag i min reol, hvor cykelryttere 
har kørt ”råddent” og har fået erstatning for personskaden, men ikke cyklen. 
Tavshedspligten forbyder mig at nævne navne. Og rådet herfra er. Selvom du har kørt ”råddent”, 
skal du ikke snyde dig for erstatningen. Smerten må du lære at leve med. Men det er ikke det 
samme, som du skal leve med lommesmerten.   

Jeg ved ikke, om man uddanner ledere rundt omkring i cykelklubberne. Hvis man gør, er det 
ubetinget ikke i erstatningsret, og det kan vi ikke ændre på lige med det samme.
Min erfaring er, at mange cykelklubber mørklægger cykeluheld, hvor cyklisten bare kørte for 
dumt. Og det er bestemt endnu dummere. For cykelrytteren får ikke den erstatning, han har krav 
på. Og så har han ikke penge til en ny cykel. Og det er da det dummeste. 
Men! Cykeltossen kan ofte nå det endnu. 
Skader sket i 2007 forældes 3 år efter kendskabet til skaden – dog tidligst 1. januar 2011.
Skader sket før 1. januar 2007 forældes 5 år efter kendskabet til skaden. 

2008 forældes 3 år efter kendskabet til skaden. 
Jeg tror, vi alle kender nogen, der skal bide flovheden i sig og få fundet bilen, der var med i uhe
det og hæve den erstatning loven giver ret til. 
Hvis bilen bare forsvinder, fordi chaufføren er enten ligeglad eller ikke opdager påkørslen, er der 
alligevel mulighed for erstatning. I sådanne tilfælde vil jeg anbefale at slå op på 
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ilfælde bortfalde, hvis 

§ 101 stk. 3 er farlig. For det er her, vi mister retten til erstatning for selve cyklen (og kun cyk-
Erstatningen for tingsskade kan 

nedsættes eller bortfalde, hvis skadelidte forsætligt eller uagtsomt har medvirket til ska-

Med andre ord. Færdselsloven beskytter os bløde trafikanter, hvis der sker en personskade. Og-
r et motorkøretøj involveret i uheldet, skal bilens forsikring 

betale. Stort set altid. For der skal rigtig rigtig meget ”råddent kørsel” til, før end der sker ned-

min reol, hvor cykelryttere 
 

Tavshedspligten forbyder mig at nævne navne. Og rådet herfra er. Selvom du har kørt ”råddent”, 
lære at leve med. Men det er ikke det 

Jeg ved ikke, om man uddanner ledere rundt omkring i cykelklubberne. Hvis man gør, er det 
ge med det samme. 

Min erfaring er, at mange cykelklubber mørklægger cykeluheld, hvor cyklisten bare kørte for 
dumt. Og det er bestemt endnu dummere. For cykelrytteren får ikke den erstatning, han har krav 

dog tidligst 1. januar 2011. 

Jeg tror, vi alle kender nogen, der skal bide flovheden i sig og få fundet bilen, der var med i uhel-

Hvis bilen bare forsvinder, fordi chaufføren er enten ligeglad eller ikke opdager påkørslen, er der 
alligevel mulighed for erstatning. I sådanne tilfælde vil jeg anbefale at slå op på www.DFIM.dk og 


