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 G ods vognmandskurset, henvender sig 
til personer der ønsker at etablere egen 

vognmandsforretning med køretøjer over 
3.500 kg. tilladt  totalvægt eller personer der 
ønsker godkendelse som ansvarlig leder. Kur-
set kan tages enten som et 3 ugers kursus, 
eller som et 7 ugers weekendkursus fordelt 
over 9 weekender.

Hos Vognmandsspecialisterne løftes du op 
på det ledelsesmæssige plan, allerede fra før-
ste dag, og får udover det ledelsesmæssige 
også organisatorisk og forretningsmæssig 

forståelse, samt nødvendige værktøjer som 
du har behov for som leder af en transport-
virksomhed. Hos Vognmandsspecialisterne 
er kvaliteten ikke alene vores faglige stolt-
hed, men også det vi formidler.  Deraf navnet 
Vognmandsspecialisterne.

Vi afholder vognmandskurser og andre 
kurser i Vejle, Nordjylland, Padborg og 
Ballerup, kontakt os, for at høre mere.   
Eller, hvis du har ønske om, at vi kommer ud i 
din virksomhed og afholder et kursus, er du 
selvfølgelig også velkommen til at kontakte os.

Hvornår vi har et kursus i dit område, kan du 
se på det løse indstiksblad. 

Du har også altid mulighed for at se en opda-
teret kursuskalender på vores hjemmeside, 
og se hvad vi i øvrigt kan tilbyde.

sådan Gør du

Nærmere oplysninger om vores vognmands-
kurser eller anden uddannelse kan fås ved 

henvendelse på vores kontor på Telegrafvej 
5a, i Ballerup, eller ved at kontakte os på te-
lefon 2234 0500.

Du kan også finde os på internettet, på adres-
sen www.vognms.dk , eller  bestille infoma-
teriale på info@vognms.dk

Du kan også kontakte kursuskoordinatorerne 
direkte via informationerne herunder.

 V ognmandsspecialisterne er et  stærkt spe-
cialiseret team, med bred faglig viden in-

den for transportbranchen. Flere af personer 
bag vognmandsspecialisterne har arbejdet 
med erhvervet og undervist på vognmands-
kurser i flere år, og sammen besidder vi en 
viden som man skal lede længe efter. Vi er 
bekendt med  lovjunglens  mange  regler på 
transport området. Som en del af vores ser-

vice hjælper vi dig gerne med ansøgning om 
vognmandstilladelse og vejledning i forbin-
delse med etablering af virksomhed  eller sel-
skab. 

Vores tværfaglighed kommer bl.a. til udtryk 
i undervisningen, ikke alene på vognmands-
kurserne, men og på vores øvrige kurser. 

introduktion

voGnmandskurset

Hjælpen er nær – Spørg os til råds, så behøver du kun at spørge én gang og får svar med det 
samme. Vi engagerer os 110 % og er der for dig, når du har brug for os!

kunderådGiver
Richard M. Motzfeldt

Tlf.: 2830 8588
E-mail: rm@vognms.dk  

uddannelseschef
Anton Ahrensberg

Tlf.: 2023 3050
E-mail: aa@vognms.dk

På det løse indstiksblad finder du vores kursuskalender, samt en tilmeldingsblanket.

hvornår

koordinatorer

hvor finder du os?

Vognmandsspecialisterne ApS
Telegrafvej 5A, 2750 Ballerup

Tlf.: 2234 0500 
www.vognms.dk

Email: info@vognms.dk

DE VigTigE VAlg

Som leder i transportbranchen vil du komme til at stå over for mange udfordringer. Tingene 
ændrer sig konstant - love og regler bliver hele tiden lavet om og de bliver mere og mere 
komplicerede. Vi hjælper dig med at træffe de rigtige valg og udruster dig bedst muligt til dit 
job som moderne leder i transportbranchen.

- VognmandsSpecialisterne



hvem er vi

Telegrafvej 5A 2750 Ballerup Tlf.: 2234 0500 Email: info@vognms.dk www.vognms.dk

carl Peter frederiksen

Tidligere ansat i Rigspolitiet/færdselspolitiet. 
Motorcykelbetjent i 11 år. Fik i 1998 ansvaret 
for opbygningen af og leder af Tungvogns-
sektionen. Siden 2007 som politikommissær.

Medejer af Tungvognsspecialisten ApS, der 
rådgiver/underviser chauffører og vognmænd 
inden for køre- og hviletid samt farligt gods.

henrik Brunstedt

Tidligere ansat i Rigspolitiets Tungvognssek-
tion som faglig teamleder for virksomheds-
kontrollen af køre- og hviletid.

Medejer af Tungvognsspecialisten ApS, der 
rådgiver/underviser chauffører og vognmænd 
inden for køre- og hviletid samt farligt gods.

richard m. motzfeldt

Uddannet Cand. Merc. Dat. i 2004 - et 
 erhvervsøkonomisk kandidatstudium, der 
kombinerer datalogi, informationsteknologi, 
organisationsteori og økonomi.

Erfaring:

	 •		Kursusleder	med	undervisende	og	 råd-
givende funktion igennem 2½ år

	 •	Erhvervschauffør	igennem	16	år
	 •	Bestyrelsesmedlem	i	Aarhus	Taxa

anton ahrensBerG

Kørt lastbil og bus i ca. 10 år, uddannet kø-
relærer til kat. A, B, C, D og E, og uddannet 
sikkerhedsrådgiver.

Undervist på vognmandskurser gennem 
flere år ved: DTC-U, og TU, undervist i køre- 
og hviletidsregler, arbejdstidsdirektiv, love 
og regler, chaufførvikarbureau, tekniske for-
hold, færdselsbestemmelser, kalkulationer, 
arbejdsmiljø med mere.

eksterne undervisere oG 
samarBejdsPartnere 

Vi anvender flere forskellige undervisere, der 
hver for sig er eksperter på sit felt, inden for 
de områder de underviser i på vognmands-
kurserne. 

Det er et hold med utrolig bred uddannelse 
og ekspertise, og alle har igennem flere år 
undervist på vognmandskurser, og ved hvad 
der skal til for at bestå en vognmandsprøve.


