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De voksne bør lære af børnene og spænde
cykelhjelmen
Kun 31 % af de danske voksne kører med
cykelhjelm.
Heldigvis
er
den
næste
generation cyklister mere fornuftige. Hele
70 % af de danske børn beskytter nemlig
hovedet, når de cykler. De voksne er for
forfængelige til at spænde hjelmen, viser ny
undersøgelse fra Gallup foretaget for
Gjensidige Forsikring.
Danmark er en af verdens absolut førende
cykelnationer. Alligevel bruger blot 31 % af de
voksne danskere cykelhjelmen, og det kan vise
sig, at være en livsfarlig cocktail. Ødelagt hår og
frygt for det gode udseende er blandt årsagerne
til, at langt de fleste voksne danskere fravælger
cykelhjelmen. Men måske skal de voksne lære af
børnene. For 70 % af de danske børn er gode
eksempler og kører med cykelhjelm. Det viser en
ny undersøgelse fra Gallup foretaget for
Gjensidige Forsikring.

de har beskyttet hovedet.
”Det vi ser, er at de voksne oftere er indblandet i
alvorlige ulykker, hvor de kommer til skade, end
børn er. Så det overrasker os, at forfængelighed
og udseende er vigtigere end sikkerhed for så
mange. I værste konsekvens kan det jo koste
dig livet, hvis du ikke beskytter dig selv,” siger
Kim Rud-Petersen.
Jyske børn er bedre end sjællandske børn
Især de jyske børn har taget cykelhjelmen til
sig. Hele 79 % i Syd- og Midtjylland, samt 77 %
af de nordjyske børn spænder hjelmen, hver
gang de sætter sig på cyklen. Det er oftere end
børnene fra sjælland, hvor kun 61 % af børnene
smider hovedet i en hjelm. I København står det
endnu ringere til, da kun 59 % bærer
cykelhjelm.
Nøgletal fra analysen:

”Der er sikkert mange gode undskyldninger for,
at voksne vælger at cykle uden hjelm. Men det
er vigtigt, at man husker, at man i værste
tilfælde må bøde med livet, hvis man kommer
ud for et uheld. Til gengæld glæder det os, at de
unge generationer har taget cykelhjelmen til sig.
Det kan vise sig, at redde mange liv de næste
mange
år,”
siger
Kim
Rud-Petersen,
koncerndirektør, Nordic i Gjensidige Forsikring.
Forfængelighed kan koste dig livet
I 2010 kom 608 voksne til skade i en
cykelulykke, og trafikuheld på cykel kostede 23
livet. Samme år var blot 106 unge under 18 år
indblandet i cykeluheld, og kun tre mistede livet.
Blandt de adspurgte voksne, der ikke benytter
cykelhjelm, svarede hver tiende, at de fravælger
hjelmen, da den ødelægger deres frisure. Og
hver tiende svarede, at det ikke klæder dem, når

Kører dit barn med cykelhjelm?
Ja 70 % - nej 28 %
Hvorfor kører dit barn ikke med cykelhjelm?
Barnet vil ikke 55 %
Kører du selv med cykelhjelm?
Ja 31 % - Nej 69 %
Hvorfor kører du ikke med cykelhjelm?
Jeg cykler ikke 43 %
Det ødelægger mit hår 9 %
Det ser ikke godt ud 11 %
Har ikke fået købt 25 %
Yderligere information
Kommunikationschef Trine Andrup,
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