
MC2, 2021 

MOTORCYKEL 
KØREKORT



Når du starter på kørekort hos os, er alt tilrettelagt fra start til slut i 
forhold til antal deltagere og du kan se nærmere om programmet i 
denne folder.  
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Asger på 
40630144. 

Den aktuelle corona-situation, hvor vi i øjeblikket er tvangslukket 
og teori- og praktiske prøver er aflyste betyder at vi ikke kan vide 
hvornår der er ledige prøver til dette hold. Vi underretter de 
prøvesagkyndige om, hvornår vi ønsker prøverne og har skrevet en 
forventet tid i kalenderen, så du har en idé om hvornår din nye 
motorcykel skal stå klar:).

• Medbring lægeattest og kørekort 

• Teori i garagen - husk varmt tøj 

• Vi mødes på Svendborgvej 18 

• Teori første dag er fra 16-20 

• Parkering lige udenfor døren 

Vi glæder os til at se Jer

INFO TIL 
TILMELDTE



På Svendborgvej 18 har vi lækre store teorilokaler. 
Desværre er de ikke store nok til at overholde nuværende 
krav til kvadratmeter og afstand. Derfor vil 
teoriundervisningen pt. foregå i vores store hal. 

Det har vi gjort det meste af 2020 og det fungerer fint.  
Der er selvfølgelig adgang til huset, hvor der er toiletter og 
kaffe.  

Vi har varmeovne mv., men det er god idé at have varmt tøj 
på når vi skal køre, men altså også til teori. 

Vi håber selvfølgelig situationen ændrer sig og vaccinen 
virker, så vi kan komme indendørs: Vi tilpasser 
undervisningen til de til enhver tid gældende krav.

“TEORILOKALET” er midlertidigt i vores garage grundet corona. Det er meget autentisk - og også lidt koldt!



Som du kan læse på hjemmesiden, kan du låne alt 
motorcykeltøj af os.  
Dog er der stor smittefare ved at låne hjelme, som andre 
har kørt med samme dag.  Derfor disse anbefalinger: 

• Kør med din egen hjelm, hvis du har. 
Du kan låne resten af udstyret af os. 

• Kør med mundbind, hvis du låner vores hjelm. 
På kroppen skal du have skiundertøj/løbetøj, så huden 
ikke er i berøring med vores tøj.  

• Har du lånt hjelm hos os, så renser vi den og bruger den 
først igen næste dag. 
Vi har en ozongenerator, som dræber alle bakterier.  
Den tændes om natten, så vi er klar til næste dag.

Låneudstyr til MC kørsel. Du skal helst have din egen hjelm pga corona. Det kan være svært at købe hjelm på nettet, men selv om der er lukket i butikkerne, har vi 
lavet en aftale med René fra Jensens Bike & Cars, Nørresundby, hvor du kan bestille tid til et one-man-show, så I sammen kan finde en god  hjelm.  

Husk en “god hjelm” har dobbeltvisir=dugfrit og indbyggede solbriller. Ring og snak med René på 96 320 322 - der er ingen købetvang.



                              TEORI                  KØRSEL                       MC 2, 2021

Teori og kørsel skal veksle, så du har teori først og derefter prøver teorien i praksis, altså på motorcyklen på bane eller vej.  
Du skal deltage i hele programmet, så du ender med at have haft 29 teorilektioner og 4 kørelektioner på manøvrebane, 13 kørelektioner på 
vej og 5 på køreteknisk anlæg. Hvis du har svært ved kørslen, skal du måske regne med mere.  
Fravær ikke tilladt med undtagelse af én gang teori som tages ved selvstudium.



2021Motorcykelkørekort

To 1 Skærtorsdag

Fr 2 Langfredag

Lø 3
Sø 4 Påskedag

Ma 5 142. påskedag

Ti 6
On 7
To 8
Fr 9
Lø 10
Sø 11
Ma 12 15
Ti 13
On 14
To 15
Fr 16
Lø 17
Sø 18
Ma 19 16
Ti 20
On 21
To 22
Fr 23
Lø 24
Sø 25
Ma 26 17
Ti 27
On 28
To 29
Fr 30 Bededag

April
Lø 1
Sø 2
Ma 3 18
Ti 4
On 5
To 6
Fr 7
Lø 8
Sø 9
Ma 10 19
Ti 11
On 12
To 13 Kr. himmelfartsdag

Fr 14
Lø 15
Sø 16
Ma 17 20
Ti 18
On 19
To 20
Fr 21
Lø 22
Sø 23 Pinsedag

Ma 24 212. pinsedag

Ti 25
On 26
To 27
Fr 28
Lø 29
Sø 30
Ma 31 22

Maj

Teori MC 2:1, 16-20

Teori MC 2:5, 17-20

Teori MC 2:3, 17-20

Teori MC 2:2, 17-20

Teori MC 2:4, 13-16

Teori MC 2:6, 17-20

Teori MC 2:7, 17-20

MC2 2021, teori- og kørsel

Kørsel på manøvrebane 4 x 45 min.  
(Vi afsætter 4 hele timer pr. hold). 
Du skal kun køre én af dagene.

1. kørsel på vej 2 x 45 min.  
Opvarmning på banen og fin tur på 

landeveje med sving.

2. kørsel på vej 2 x 45 min.  
Manøvrer i vejkryds.

3. kørsel på vej 2 x 45 min.  
Motorvej, landevej, rundkørsler.

4. kørsel på vej 2 x 45 min.  
Centrum.

5. kørsel på vej 2 x 45 min.  
Manøvreprøver og repetition efter ønske 

og behov.

Jyllandsringen 16.00-20.00

Jyllandsringen 8.00-12.00 Jyllandsringen 12.00-16.00 Jyllandsringen 16.00-20.00

Forklaring til kalenderen: 

• Du skal én gang på manøvrebane imellem teori 1 og 2 

• Køre på vej 1 x 90 min inden teori 4 

• Køre på vej 1 x 90 min inden teori 5 

• Køre på vej 2 x 90 min inden teori 6 

• Køre på vej 1 x 90 min inden teori 7 
Kørslen på vej er normalt fra kl. 8.30 til 17.00 

Manøvrebane aftales på 1. teoridag 
Alle 5 x kørsel på vej og Jyllandsringen aftales på 2. teoridag 

Mørkekørsel køres sidst i forløbet og aftales særskilt 
Du skal på Jyllandsringen én af de 4 mulige tider 

Forventet teoriprøve i ideen af maj 
Forventet køreprøve sidst i maj



Vi ser frem til at komme igang med 
at lære dig kunsten at køre 
motorcykel. Det bliver en måned 
med fart på. Nu har du dato for 
teoridagene og Jyllandsringen. Så 
mangler vi bare 5 køreaftaler af 90 
minutter, måske i din arbejdstid, 
men når du ved det i god tid, så er 
det til at overskue. 
Glæd dig til en helt ny tilværelse 
som biker. Det kommer til at tage 
det meste af din fritid i fremtiden.

Vi ses!

Spørgsmål ? 
Ring til Asger  

40630144


