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Klart budskab i vinderfilm: Drik mindre - scor flere piger
1.g’erne på Helsingør Gymnasium med i
landsdækkende filmkonkurrence.
Af Claus Grønborg

HELSINGØR: Louie, Mads, Jonathan og Jonathan alle 16 år og
1. g'ere på Helsingør Gymnasium i 1. R er ikke i tvivl om,
hvad der kan få dem og andre
unge til at drikke mindre alkohol: -Hvis vi drikker mindre, har vi større chancer for
at score piger!
Så enkelt kan det siges. Og
vises. Det gjorde de fire gæve
gutter så godt i en 45 sekunder lang film i går, at den blev
stemt ind på en førsteplads
på Helsingør Gymnasium
som led i Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens landsdækkende kampagne "Fuld af
liv". Drengenes film går nu videre til landsfinalen.
Det var Louis, som havde
påtaget sig hovedrollen i filmen, hvor han spillede en pige, der afviste tilnærmelser
fra Mads, fordi Mads havde
drukket alt for meget. En situation som Louis ellers ikke
selv kender til. Han spiller
nemlig fodbold på elite-plan
og er elev på Helsingør Elite
Akademi, HEA. Og der er der
ikke plads til alkohol. Ikke
særligt meget i hvert fald.
Mads derimod fortæller, at
han normalt godt kan indtage 15 til 20 genstande på en
aften, medens to gange Jonat-
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Når unge begynder
på en
ungdomsuddannelse,
sker der en markant
udvikling i deres
alkoholforbrug. 64
pct. af unge oplever
nemlig, at deres
alkoholforbrug
stiger, når de skifter
folkeskolen ud med
en
ungdomsuddannelse.

han typisk nøjes med 10 - 12
genstande i løbet af en bytur.
Det synes de faktisk selv er
for meget efter dagens forløb.
De er med andre ord blevet
klogere.
-Derfor ville vi gerne lave
en film i dag om, at vi unge
skal drikke mere ansvarligt.
Drikke mindre for at kunne
opføre os mere normalt, som
Mads formulerer det.
Og dermed kan folkene

Med det klare budskab: "Drik mindre - scor flere piger" gik Louis, Jonathan, Jonathan og Mads fra 1. R på Helsingør Gymnasium videre med deres
film til finalen i den landsdækkende kampagne om at få unge til at drikke mindre. Foto: Lars Johannessen. Foto: Lars Johannessen.

bag den landsdækkende
kampagne vel egentlig ikke
ønske sig mere. Budskab leveret. Budskab modtaget.

Viden får unge til at drikke
mindre

Det er sjette år i træk, at filmkonkurrencen afholdes – og
hvis man spørger eleverne, gi-

ver konkurrencen da også
grobund for ny viden og øget
refleksion over den danske
alkoholkultur. Efter at have
deltaget i konkurrencen i
2019 svarer 28 pct. af eleverne nemlig, at de ved mere om
unge og alkohol, mens 68 pct.
af eleverne tilkendegiver, at
deltagelsen i konkurrencen

Der var få
fartsyndere
på Mørdrupvej
Det blev en stille formiddagsstund for
kameraerne, da politiets ATK-vogn tog
opstilling på en vej, hvor der tidligere er
fundet fartsyndere i meget stort antal. Mange tror, at biler kører hurtigere, end de
faktisk gør, siger fartkameraoperatør.
Niels Berg

nbe@jfmedier.dk

ESPERGÆRDE: Om det var fordi
politiet via et tweet selv gjorde opmærksom på, at der
igen var stillet en fartkontrolvogn op på Mørdrupvej onsdag morgen, er uvist, men i
forhold til sidste gang, ATK,
som betyder Automatisk Trafikkontrol, målte på vejen var
resultatet af de fem timers
kontrol på vejen opløftende.

22 kørte hurtigere end tilladt, hvilket i sig selv er 22 for
mange, men dog kun halvt så
mange som senest.
Antallet betyder, at 550 af
de de 572 biler, der kørte forbi kontrolposten på hjørnet
af Mørdrupvej og Vildrosevej,
kørte efter reglerne.
Og ingen af onsdagens fartsyndere forbrød sig mod hastighedsgrænsen i en grad, så
det kostede et klip i kørekortet.
Den hurtigste var oppe på
68 kilometer i timen, da fart-

har fået dem til at tænke mere over alkoholkulturen i
Danmark. Derudover ytrer 8
pct. af de elever, der drikker
alkohol, at de vil drikke mindre til kommende fester.
»Vi håber, at konkurrencen
kan bidrage til, at de unge forholder sig kritisk til festkulturen, og at de kan inspirere

hinanden til at tænke fester
på nye måder, hvor alkohol
fylder lidt mindre, end det er
tilfældet i dag. Måske bliver
man faktisk sjovere og mere
attraktiv at være sammen
med, hvis man ikke drikker
sig helt i hegnet,« siger Søren
Stokholm Thomsen, projektchef i TrygFonden.

FAKTA
AUTOMATISK TRAFIKKONTROL
Automatisk Trafikkontrol (ATK) er hastighedskontrol foretaget fra
en af politiets fotovogne eller Vejdirektoratets stærekasser. Ved
brug af ATK stopper politiet ikke trafikanterne på stedet, men
sender efterfølgende brev. Der er ikke tale om løbende overvågning af alle trafikanter – politiet tager kun et foto, hvis hastighedsgrænsen overskrides.
I efteråret 2018 iværksatte Vejdirektoratet et forsøg med stærekasser (faste ATK-standere). Hastighedsoverskridelser målt med
stærekasser behandles af politiet på samme måde som hastighedsoverskridelser fra politiets fotovogne. Du kan læse mere om
forsøgsordningen på Vejdirektoratets hjemmeside.
POLITIET
Henning Petersen kontrollerer udstyret i ATK-vognen, mens den holder
på en sidevej til Mørdrupvej. Foto: Lars Johannessen.

kameraet stillede skarpt på
nummerpladen.
Idet bilerne passerer, sker
det ofte, at farten føles meget
hurtigere end bilerne rent
faktisk kører. Det mærkede
Helsingør Dagblads udsendte
selv onsdag formiddag. Og
ATK-operatør
Henning
Svendsen kender det.
- Det sker at folk fornemmer at hastigheden på biler,
der passerer relativt tæt på
dem, er højere, end den rent
faktisk er. Ikke mindst hvis
man bor lige ud til en vej, el-

ler går på fortovet, siger Henning Petersen.

Enlig svale

Men fartkameraet lyver ikke
- og der er grund til at frygte,
at onsdagens forholdsvis lave
antal fartsyndere på Mørdrupvej mod vest er en enlig
svale.
Da færdselspolitiet sidst
tjekkede bilisternes fart på
Mørdrupvej i Espergærde for
et par måneder siden, blitzede fartkameraets lamper
lystigt.

I løbet af fem timer fangede kameraerne dengang 44
bilister, der kørte hurtigere
end de 50 kilometer i timen,
der er højst tilladte hastighed
på vejen. Tre af dem havde så
meget fart på, at det kostede
et klip i kørekortet - ja, en enkelt kørte så hurtigt, at bilisten blev sendt til en ny køreprøve.

Fokusområder

Omkring 600 køretøjer passerede dengang fartkameraet.

Der er andre strækninger i
Espergærde, hvor der bliver
noteret alt, alt for mange fartsyndere. Blandt andet på Agnetevej, hvor politiet målte
farten tidligere på året.
Her blev der registreret
omkring 60 fartsyndere, uddelt talrige klip og betingede
frakendelser af kørekort. Noget lignende har gjort sig gældende på Hornbækvej.
Politiet oplyser, at netop
Agnetevej og Mørdrupvej er
fokuspunkter, hvor den høje
hastighed skal til livs.

