
 
Torsdag den 27 OKT 2022 var der strømer på Stevns  

 

Vlado mødte ca. 125 forventningsfulde gæster på 

Harmonien i Rødvig, hvor Stevns Garderforening havde 

arrangeret det årlige efterårsarrangement. Vlado har et 

godt humør og kunne medrivende fortælle om sit aktive 

arbejde på landevejene – og også her på Stevns. Som han 

sagde: Jeg møder også trafikforseelser her på Stevns. Der 

blev præsenteret uddrag af færdselsloven og sat fokus 

på de mest alvorlige forseelser, der er til fare for alle i 

trafikken. Som oplæg og til afslutningsrunden, blev 

Færdselsloven § 3 sat til overvejelse hos de fremmødte. 

Vlado viste flere TV-klip fra sit virke på Kanal 5, og alle 

kategorier af trafikanternes mangel på forståelse af 

loven bestemmelser. Alle klip blev efterfølgende 

uddybet og der kunne stilles spørgsmål fra salen. Specielt 

satte Vlado streg under det alvorlige i at indtage alkohol, 

stoffer eller medicin inden man sætter sig bag rattet eller 

styret – samt uopmærksomheden i trafikken ved 

anvendelse af mobiltelefon eller bare almindelig 

fraværende under kørslen. I øvrigt må man heller ikke 

anvende mobiltelefon som cyklist.  

Naturligvis blev alkoholindtagelse og forbrænding nøje 

gennemgået. Det er lærdom fra 

kørekortsundervisningen, men bør altid genopfriskes for 

os alle.  

Ofte er hastigheden og bilistens egen forståelse af 

kørefærdigheder årsagen til de fleste ulykker i trafikken. 

Der blev vist nogle oversigter over årsager mm. til 

ulykker samt fordelingen i øvrigt af bilister med 

påvirkning af bevidsthedsændrende indtag.  

Knallerterne blev nævnt flere gange. De er tit ændret, så 

de kører mere end de tilladte 30 km/t og mange gange 

køres der uden lys og dårlige bremser. Ikke sjældent 

fanger Vlado knallert 45 (som kræver kørekort/18 år) 

uden nummerplade og uden kørekort hos føreren.  

Fra salen blev der spurgt til El-cykler – og deres 

hastighed, der tit ses hurtigere end knallerter. Der er 

ingen hastighedsgrænse for disse cykler. De skal dog 

føres sikker og tage hensyn til andre. Der kan også være 

hastighedssager, hvis en El-cykel overskrider 

hastighedsbestemmelserne. Der er uddelt bøder til 

hastighedsoverskridelser på El-cykel.  

Der var mange gode spørgsmål fra salen, og Vlado 

besvarede alle med et smil på læben. På spørgsmålet om 

bagrudestreamerne med: ”Jeg stopper kun for Vlado” 

havde han endnu ikke selv stoppet en sådan bilist, men 

havde hørt om en sag fra Jylland, hvor der måtte 

formanes, idet streameren sat på bagruden – og det må 

man ikke. Bagruden skal være gennemsigtig. Streameren 

skal sidde på bagklappen. Vlado vidste ikke, hvor man 

kunne erhverve streameren.  

Vlado har besøgt flere lande gennem sit samarbejde med 

Kanal 5 og næste besøg bliver Florida, hvor han ser frem 

til optagelserne hos det statslige politi og meget muligt 

med helikopterpatrulje.  

Optagelser med Dashcamera i trafikken af 

hastighedsforseelser eller uheld kan politi bruge i deres 

indicierække og efterforskningen. Så man skal ikke holde 

sig tilbage, hvis man har filmet årsagen til uheld eller grov 

chikane. Vlado fortalte om en lastbil, der havde filmet 

chikaneopbremsninger foran lastbilen, og disse blev 

anvendt i straffesagen. 

Til slut blev § 3 sat til høring – der var heldigvis flere der 

kunne huske denne: Trafikanter skal optræde 

hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så at der ikke 

opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, 

og således at færdslen ikke unødigt hindres eller 

forstyrres. Der skal også vises hensyn over for dem, der 

bor eller opholder sig ved vejen. 

Således kunne alle ønskes et: Kom godt hjem og tak for i 

aften.  

 

NOV 78, Lars Juel Clement giver Vlado en Garderportvin 

 


