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VEDR. BUSREJSER MED OFFENTLIG BUS FRA LEJRSKOLEN 
VESTERLED 
VESTERLEDVEJ 76, SDR. HAURVIG, 6960 HVIDE SANDE 

INGEN BUS FRA HOVEDVEJEN UD FOR VESTERLEDVEJ TIL HVIDE SANDE 

Desværre kører der ikke længere nogen bus (rute 580) fra hovedvejen ud for Vesterledvej 

til Hvide Sande længere. 

Den bus, der kører fra hovedvejen, er såkaldt ”Flextrafik” og her kan man ikke bestille 

grupperejser. Flexbusser er typisk taxaer og der kan maksimum bestilles kørsel til fem 

personer, pr. bestilling, pr. afgang. 

 

Bestillinger til Flexbus rute 580 bestilles direkte ved Silkebus på 42901342. 

 

 

GRUPPEREJSER 

Som I kan se i køreplanen for rute 580, er busstrækningen ud for Vesterledvej nu blevet 

Flextrafik, (jf. 1.) og der kan desværre ikke bestilles grupperejser med Flexbus. 

 Dvs. at en grupperejse kun kan bestilles fra/til Hvide Sande Kirke 

 
- Grupper fra 2 – 30 personer skal bestille en grupperejse tidligst 2 måneder før og senest 

7 hele hverdage før afrejsedatoen. Der er pladsgaranti på grupperejser.  

- Skal I rejse med max 15 personer kan I bestille zonebilletter. Disse skal blot bestilles 

inden afrejse. Der ydes ikke plads- eller rejsegaranti for grupper på otte eller flere 

personer der rejser på zonebillet. 
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Hvordan bestiller man grupperejsen? 
I skal registrere jer på https://midttrafikbestilling.dk/registrer/ 

Institutionen skal være oprettet som bruger før du kan bestille. Det er ikke muligt for 

Rejsekontoret at oprette ”Skoleforeningen” som institution. Hver skole skal selv oprette sig 

som bruger. Det vil typisk være skolens kontor som opretter skolen og som opbevarer log-

in data på kontoret. Venligst tal om det på jeres skole, hvem der skal oprette skolen / evt. 

allerede har gjort det. Når man logger sig ind, beder systemet om CVR og EAN nummer. 

Det har vi ikke i Skoleforeningen. Man kan bare skrive nuller i disse felter. Man kan heller 

ikke kan indtaste tysk telefonnummer. I stedet for tysk telefonnummer, kan man indtaste 

otte 1-taller. 

 Der kan bestilles rejser til grupper på max 30 personer (pris for en grupperejse 

mellem 170 og 460 kr.) 

 Der kan først bestilles grupperejser til kørsel efter kl. 9.00 på hverdage 

 

 

 

Link til køreplan: https://www.midttrafik.dk/media/23096/580_k21-final-a.pdf  

 

Man kan evt. følge med på Midttrafik Live App, hvor I følger bussen undervejs.   

 

Læs om Gruppebilletter her og find også kontaktdata til Midttrafiks afdeling ”Grupperejser”  

 
 
 
 
 
 
 
 

Rejsekontoret, den 09.02.2022 

https://midttrafikbestilling.dk/registrer/
https://www.midttrafik.dk/media/23096/580_k21-final-a.pdf
https://midttrafikbestilling.dk/rejseregler/

