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Dæk. Hovedmønstret er mindst 1,6 mm dybt, bedøm ved slidindikator. Korrekt dæktryk. Samme type dæk 
på alle hjul. Være ubeskadigede. Monteret med korrekt omløbsretning. 
Pigdæk må kun anvendes i perioden 1. november – 15. april.

Støddæmpere. Skal være virksomme. Det vil sige bilen straks holder op med at vippe efter en kraftig 
påvirkning. 

Karrosseri. Uden skarpe kanter eller udragende dele. Ikke beskadiget. 

Seler. På alle sidepladser, de skal være godkendte og uden beskadigelser.

Styreapparatet. Let, sikkert og hurtigt. Uden slør eller mislyde. Drejes let fra side til side. 

Motor. Ikke unødig røg og støj. Ikke tilsølet af udsivende olie.

Udstødningssystemet. Tæt og sidde fast.

Horn. En klar og konstant tone. 

Lys. Nærlys (det korte lys) oplyse vejen mindst 30 m. Asymmetrisk lys mod højre. Hvidt eller gulligt lys.           
Ikke blænde fald 1 cm pr. m.
Fjernlys (det lange lys) oplyse vejen mindst 100 m. Hvidt eller gulligt lys. 
Positionslys (Parkerings lys) Kunne ses på mindst 300 m.
Baglys kunne ses på mindst 300 m.
Stoplygter 3. Stk. Væsentligt kraftigere lys end baglygterne. 
Nummerpladelygter skal oplyse så nummerpladen kan læses på 20 m. 
Reflekser skal være godkendte.  
Blinklys skal blinke med gult lys der tydeligt kan ses i sollys. 

Alle lygter og reflekser skal være hele og rene.
Lygter i et lygtepar skal have ens farve og lysstyrke. 

Bremser. Driftbremsen (fodbremsen) skal virke sikkert, hurtigt og virksomt. Virker på alle hjul.
Parkeringsbremsen (håndbremsen) skal kunne holde bilen på hældende vej op til 18 %. Virker på et hjulpar.
Nødbremsen kan være parkeringsbremsen eller den ene kreds i et to-kreds bremsesystem. 
Bremsepedalen må ikke kunne trædes i bund eller synke ved konstant tryk.
Bremsepedalen skal være forsynet med riller så foden ikke glider, hvis du har våde sko.

Slør i hjullejer må ikke forekomme. 

Bilen skal betjenes således, at den ikke støjer unødigt eller udvikler røg og gasarter i unødvendigt omfang.

Du skal kunne kontrollere følgende: Motorolie, kølervæske, sprinklervæske, bremsevæske, 
bremseforstærker samt slør i styreapparat. Bare rolig, jeg viser dig dette. 


