MC6, 2021
MOTORCYKEL
KØREKORT

INFO TIL
TILMELDTE
• Medbring lægeattest og kørekort
• Vi mødes på Svendborgvej 18
• Teori første dag er fra 16-20
• Parkering lige udenfor døren

Vi glæder os til at se Jer

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 er blandt andet årsag til, at teori- og
praktiske prøver tager længere tid end normalt og 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:).

Låneudstyr til MC kørsel. Mange elever køber eget udstyr undervejs i forløbet. Vil du købe din egen hjelm inden holdstart, anbefaler vi Pinlock visir og indbyggede
solbriller. Farven på hjelmen må gerne være iølnefaldende. Det giver større synlighed i trafikken. En god hjelm koster ca 2-3 tusinde Dkr.

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.

• 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.

TEORI

KØRSEL

MC1+MC2, 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 betale for mere.
Fravær er ikke tilladt med undtagelse af én gang teori, som tages ved selvstudium.

Vi ses!
Vi ser frem til at komme igang med
at lære dig kunsten at køre
motorcykel. Det bliver en måned
med fart på og en del aftaler i
kalenderen. I alt 7 gange teori og 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.

Spørgsmål ?
Ring til Asger
40630144

