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Ford gjentar suksessen: Tilbyr gratis
kjørekurs for unge sjåfører

For andre år på rad inviterer Ford Motor Norge ungdommer mellom 18 og 24
år med førerkort til det unike og gratis kjørekurset Ford Driving Skills For Life
på Rudskogen Motorsenter.

Den kjente bilentusiasten og tidligere TV-programlederen Jan Erik Larssen vil
sammen med erfarne instruktører fra Ford og Rudskogen Motorsenter lose de
unge sjåførene gjennom Ford Driving Skills For Life som blir avholdt den 20.
og 21. oktober.



- Jeg gleder meg! Dette blir både morsomt og lærerikt. Nå må de unge selv,
men også foreldre, besteforeldre og andre som kjenner unge sjåfører mellom
18 og 24 år sørge for at deres ungdommer får plass på kurset. De kommer
ikke til å angre, garanterer Larssen.

Les mer om Ford Driving Skills For Life her

89 unge drept eller alvorlig skadet i trafikken i fjor

I 2017 ble 11 unge mennesker mellom 18 og 24 år drept i trafikken. 78 ble
meget alvorlig eller alvorlig skadet, ifølge Statistisk Sentralbyrå.

Sammen med forsikringsselskapet If og Autoriserte Trafikkskolers
Landsforbund (ATL) ønsker Ford Motor Norge å sette fokus på ungdom og
trafikksikkerhet med kjøreopplæringsprogrammet.

- Sammen skal vi sette fokus på ungdom og trafikksikkerhet, og vi håper Ford
Driving Skills For Life kan bidra til å redusere antall døde og skadde i
trafikken, sier administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg.

Mer enn en million unge sjåfører har gjennomført Ford Driving Skills For
Life

Kjøreprogrammet ble utviklet av Ford Motor Company i samarbeid med
amerikanske trafikksikkerhetsmyndigheter for 15 år siden. Målet var å bidra
til å redusere de unge sjåførenes overrepresentasjon på ulykkesstatistikken. I
dag har mer enn en million unge sjåfører i 41 land gjennomført Ford Driving
Skills for Life enten på arrangementer, eller via den web-baserte løsningen.

- Ulike former for uoppmerksomhet utgjør en stor risiko i trafikken. I følge tall
fra Statens Vegvesen skyldes hver tredje dødsulykke uoppmerksomhet, og
tendensen er økende. Dette er noe ATL ønsker å være med på å rette fokuset
mot, sier Jan Harry Svendsen i ATL.

https://www.drivingskillsforlife.no/


I fjor gjennomførte mer enn 300 ungdommer i Norge
kjøreopplæringsprogrammet, som har gått sin seiersgang verden rundt.

- Her blir de unge sjåførene utfordret på alt fra fart, nedbremsing og
avstandsbedømmelse til hvor distraherende det faktisk er å bruke
mobiltelefonen når du kjører. Sammen med Fords erfarne instruktører får de
kyndig veiledning og praktiske råd for bedre å kunne håndtere bilen, sier
Fords administrerende direktør.

Meld deg på Fords gratis kjørekurs her

Ny banebrytende VR-opplevelse

Ford har også utviklet den nye banebrytende VR-opplevelsen «WheelSwap».
Her får de unge førerne oppleve hvordan lite hensynsfull adferd på veien
oppleves fra den andres perspektiv.

Med «WheelSwap» får bilisten selv oppleve hvor skremmende det oppleves
fra sykkelsetet når bilistene legger seg inn for tett foran sykkelen eller åpner
bildøren uten å sjekke om det er syklister på vei. Er du syklist kan du også
oppleve hvordan det er å være bilist når syklister kjører på rødt lys, kjører ned
enveiskjørte gater eller foretar uventede retningsforandringer.

http://www.dsfl.no


En studie av 1200 personer i fem europeiske land som har prøvd
«WheelSwap» viser at hele 91 % ønsket å endre sin adferd i trafikken. Hele 70
% av de spurte oppga også at de fikk større empati med de som benyttet et
annet transportmiddel.

Gratis lunsj, lånebil og billigere forsikring

På kjørekurset som gjennomføres fra 09.00-13 og 13-17 lørdag 20. oktober
og søndag 21. oktober vil det også bli servert gratis lunsj. Mangler du
transport til Rudskogen så kontakt din nærmeste Ford-forhandler, så vil de så
langt det er mulig være behjelpelige med transport eller lån av demobil
dersom dere er fire eller flere som reiser sammen.

Ford Motor Norge vil også, i samarbeid med If, tilby alle som gjennomfører
Ford Driving Skills for Life 60% startbonus på Ford Forsikring.

Gjennomfør Ford Driving Skills For Life på nett

For dem som ikke har anledning til å delta på Rudskogen er det opprettet en
egen hjemmeside hvor deler av opplæringsprogrammet kan gjennomføres
som et nettbasert Online Academy www.dsfl.no. Påmeldingen til
arrangementet skjer også her.

http://ford-no.mynewsdesk.com/pressreleases/unikt-opplaeringsprogram-skal-bekjempe-trafikkdoed-blant-ungdom-2033809
http://www.dsfl.no


Se video på YouTube her

About Ford Motor Company

Ford Motor Company (NYSE: F) is a global company based in Dearborn, Michigan,
committed to helping build a better world, where every person is free to move
and pursue their dreams. The company’s Ford+ plan for growth and value creation
combines existing strengths, new capabilities and always-on relationships with
customers to enrich experiences for customers and deepen their loyalty. Ford
develops and delivers innovative, must-have Ford trucks, sport utility vehicles,
commercial vans and cars and Lincoln luxury vehicles, along with connected
services. The company does that through three customer-centered business
segments: Ford Blue, engineering iconic gas-powered and hybrid vehicles; Ford
Model e, inventing breakthrough EVs along with embedded software that defines
exceptional digital experiences for all customers; and Ford Pro, helping
commercial customers transform and expand their businesses with vehicles and
services tailored to their needs. Additionally, Ford is pursuing mobility solutions
through Ford Next, and provides financial services through Ford Motor Credit
Company. Ford employs about 174,000 people worldwide. More information
about the company and its products and services is available at
corporate.ford.com.

Ford, a global American brand woven into the fabric of Europe for more than 100
years, is committed to freedom of movement that goes hand-in-hand with looking

https://www.youtube.com/watch?v=TsCF396xebc


after the planet and each other. The company’s Ford+ plan, with Model e, Ford
Pro and the Ford Blue business units is accelerating its European transformation
to an all-electric and carbon neutral future by 2035. The company is driving
forward with bold, new EVs, each one designed with European drivers in mind
and innovating with services to help people connect, communities grow, and
businesses thrive. Selling and servicing Ford vehicles in 50 individual European
markets, operations also include the Ford Motor Credit Company, Ford Customer
Service Division and 14 manufacturing facilities (eight wholly owned and six
unconsolidated joint venture facilities) with four centres based in Cologne,
Germany; Valencia, Spain and at our joint venture in Craiova, Romania and
Kocaeli, Türkiye. Ford employs approximately 34,000 people at its wholly owned
facilities and consolidated joint ventures and approximately 56,000 people
including unconsolidated businesses across Europe. More information about the
company, its products and Ford Credit is available at corporate.ford.com.

Ford Motor Norge er en bilprodusent og mobilitetsselskap som importerer biler og
deler for salg gjennom et forhandlernettverk på 82 salgs- og servicepunkter. Den
første Ford-bilen kom til Norge allerede i 1906, trolig gjennom firmaet E.C.
Gjestvang i Oslo. Lenge var det kun private forhandlere som importerte Ford til
Norge via Danmark. Først i 1960 ble Ford Motor Norge etablert etter sterkt
engasjement fra blant annet Trygve Lie, FNs første generalsekretær og norsk
ambassadør i Washington.

All informasjon i denne pressemeldingen er gjeldende for det tidspunktet den er
publisert på. Informasjonen kan, i likhet med spesifikasjoner og funksjoner i
pressemeldingen, endres over tid, og variere fra marked til marked. Ford Motor
Norge forplikter seg ikke til å oppdatere denne type utsagn i den enkelte
pressemelding.



Kontaktpersoner

Anne Sønsteby
Pressekontakt
Informasjonsdirektør Ford Motor Norge
asonste1@ford.com
+47 - 905 10 518

mailto:asonste1@ford.com
tel:+47 - 905 10 518

