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GRINDSTED

Byen har fået en berejst kørelærer

Kørelærer Niels Nørlinger bruger Toyota Auris som elevbil. Den er nem at køre. Gearstangen sidder højt, så den er let at finde
kørelæreren.

KØRESKOLE: Niels Nørlinger er ny kørelærer. En sort
Toyota og et teorilokale i
Ungdomsgården er hans
nye arbejdsredskaber.

FA K TA

■ GRINDSTED BILLUND
KØRESKOLE
Grindsted Billund Køreskole
er én
ud af fire køreskoler i Grindsted.
Køreskolen tilbyder nyt kørekort,
generhverv af kørekort samt kørekort til motorcykel og taxi.
Eleverne har adgang til at læse teori og teste sig selv under forløbet
via internettet.
Køreskolen tilbyder bilistkurser til
ældre eller andre der gerne vil have genopfrisket deres kørekort.
Mindsteprisen for et kørekort er
12.000 kroner.
Heri er inkluderet førstehjælpskursus, teoriundervisning, 16 køretimer, fire timer på køreteknisk anlæg samt fire timer på manøvrebane.
Læs mere på www.gbks.dk

Af Bent Christensen
Tlf. 7531 0611-27, bch@jv.dk

GRINDSTED: Niels Nørlinger er ny
kørelærer i Grindsted.
Han fik uddannelsen som kørerlærer i juni sidste år og arbejdede i
den første tid hos Gunnar Thorøe’s
Køreskole i Grindsted.
Men i december åbnede han sin
egen forretning – Grindsted Billund
Køreskole.
Nu er hans første elever på vej
gennem systemet.
Teoriundervisningen foregår i et
lokale i Ungdomsgården, mens den
praktiske køreundervisning foregår
i en sort Toyota Auris.
– 95 procent af alle trafikuheld
skyldes bilisterne, og mit ønske og
mål er at uddanne elever, der undgår uheldene. De skal ikke bare have et kørekort, de skal have en uddannelse i at køre bil, siger den 48årige kørerlærer.
Små teorihold, tålmodighed og en
pædagogik tilpasset hver enkelt
elev er nogle af dyderne i Grindsteds nye køreskole.
Han har også dette råd til foræl-

for den urutinerede elev, mener

Niels Nørlinger holder til i kælderen på Ungdomsgården, hvor han har teorilokale.

drene: I skal have tillid, en bilnøgle
og en fuld tank til den unge, der netop har erhvervet sig et kørekort.

Noget at give
For det handler om at blive en rutineret bilist. En rutine som Niels
Nørlinger selv besidder. Han har et
fyldigt CV.
– Jeg har arbejdet i mange brancher – nok flere end de fleste andre,

fortæller Niels Nørlinger.
Han er uddannet elektriker og har
læst økonomi. Han har i mange år
arbejdet i lande som USA, England
og i Sydamerika – som regel som
sælger.
– Men jeg har også kørt som taxichauffør og har kørt motorcykel, siden jeg var 21 år. Jeg synes, at jeg
har noget at give videre til mine elever, siger Niels Nørlinger.
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95 procent af alle
trafikuheld skyldes
bilisterne, og mit ønske og mål er at uddanne elever, der
undgår uheldene.
Niels Nørlinger,
kørelærer

