
SÆSON 2023 
INFO OM FORLØB

MOTORCYKEL 
KØREKORT



Medbring lægeattest, pasfoto og 
kørekort til første teoridag.  

Vi mødes på Køreskolecentret, 
Svendborgvej 18, Aalborg ø 

Teori første dag er kl. 16-20 

Efterfølgende 6 gange med teori er 
kl. 17-20 på tirsdage og torsdage 

Gratis parkering lige udenfor døren 

Din egen MC kan evt stå opbevaret i 
vores garage - så kan du gratis køre 
alt det du vil på banen uden 
kørekort. 

Har du selv MC sikkerhedsudstyr, 
kan du få det opbevaret hos os. Har 
du ikke selv udstyr, kan du låne alt 
hos os.

INFO  
TIL TILMELDTE

Når du starter på kørekort hos os, er hele forløbet tilrettelagt fra første 
dag med teori og indtil køreprøven.  
Al teori og kørsel er planlagt i forhold til antal deltagere og du kan 
se nærmere om planen i denne folder.  
Du kan se dagene med teori samt forventet teori- og praktisk prøve. 
Kørsel er normalt placeret på dagene imellem teori eller samme dag 
som teori. Tidspunkter for kørsel fremgår ikke i planen, men aftales med alle 
deltagere, når vi har teori 2. gang. 

Der er ingen garanti for at vi kan få prøver når vi ønsker.  
Vi underretter Færdselsstyrelsen om, hvornår vi ønsker prøverne og krydser 
fingre for at det lykkes, så du har en idé om hvornår din nye motorcykel skal 

stå klar🙂 .



Du kan låne alt motorcykel sikkerheds udstyr af os.  
Vi har mange størrelser fra small til 5xXL, åbne og lukkede hjelme, 
lange og korte støvler, sommer og vinter handsker, halsklude, 
rygskjold og meget mere.  
Der er dame og herre modeller og det meste af tøjet er vandtæt.  
Vi hjælper selvfølgelig med at finde det helt rigtige til dig.  

Har du selv MC udstyr eller noget af det, så kan du også bruge det, 
hvis det opfylder kravene. Skal du på shopping efter MC udstyr, 
hjælper vi med gode råd og gode steder. 
 
Hygiejne: Vi har en ozongenerator, som dræber alle bakterier. Den 
tændes om natten i rummet med MC udstyr, så tøjet er rent til 
næste dag. Når du låner vores udstyr, forventer vi, at du er 
velsoigneret og under vores tøj har heldækkende skiundertøj/
løbetøj.

Låneudstyr til MC kørsel.



Her kan du se programmet for MC3, 2023 - start 1. juni 

Teori og kørsel skal veksle, så du har teori til et emne først og så kørsel på motorcyklen.  
Du skal deltage i hele programmet, så du ender med at have haft 29 teorilektioner, 4 kørelektioner på manøvrebane, 13 kørelektioner på vej og  
5 kørelektioner på køreteknisk anlæg. Hvis du har svært ved kørslen, skal du måske køre mere.  
Fravær ikke tilladt med undtagelse af én gang teori som tages ved selvstudium, så det er vigtigt at sørge for plads i kalenderen.

Du skal kun én af dagene

Billedet er fra én af vores mange ture 
med tidligere elever i Telemarken, Norge



Har du spørgsmål kan 
du ringe eller skrive til 
Asger på 40630144

Vi glæder os til at 
gøre dig til BIKER🏍
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