VINN DITT
KÖRKORT
VINN DITT KÖRKORT var en tävling som pågick under 2014
till den 20 oktober och riktade sig till de som är 16-25 år.
Tävlingen arrangerades i samarbete mellan Kungliga Automobil
Klubben, Gilla Bilen och Sveriges Trafikskolors Riksförbund.

Vinnare blev Izabella Barisa från Mölnlycke.
Hon vinner 15 000:- som kan lösas in hos en
STR-ansluten trafikskola.
Hennes motivering för vad körkortet skulle betyda för henne lyder:
”Det innebär större frihet för mig att kunna förflytta mig när jag
själv vill. När jag ska börja söka arbete är det ett stort plus i min
CV att jag har körkort. Frihet och en bra merit med andra ord!”
RÄTT SVAR PÅ FRÅGORNA:
FRÅGA 1

En av de finaste utmärkelser en svensk motorsportutövare kan få delas ut av Kungliga Automobil
Klubben, KAK till tävlingsförare som åstadkommit något utöver det vanliga. Vad heter priset?

Rätt svar: Motorprinsens Medalj
FRÅGA 2

För att övningsköra privat måste du ha en godkänd handledare som bland annat ska ha fyllt 24 år
och haft körkort för det fordon som ni övningskör med under sammanlagt fem av de senaste tio
åren. Om övningskörningen gäller behörighet B ska ni tillsammans genomgått en introduktionsutbildning under de senaste

Rätt svar: fem åren
FRÅGA 3

Nya personbilar och lätta lastbilar är allt mera energieffektiva. Sverige är tillsammans med
Nederländerna det land inom EU som har minskat sina koldioxidutsläpp från nya personbilar
mest under perioden 2005-2012. Hur stor är minskningen enligt BIL Sweden?

Rätt svar: 30%
FRÅGA 4

En god kamrat bjuder med dig på en STCC-tävling i Mantorp. Kamraten betalar inträdet och du
står för bilresan. Du bor i Örebro, kamraten bor i Katrineholm. Ungefär hur många mil har du kört
med din bil när du under lördagskvällen kommer hem till Örebro igen?

Rätt svar: 37 mil
Juryn för tävlingen har bestått av:
Niklas Nyström, Generalsekreterare Kungliga Automobil Klubben
Petter Nilsson, Gilla Bilen
Ricky Anderson, Effect Reklambyrå AB

I SAMARBETE MED:

www.gillabilen.se

www.str.se

