Official BMW Club

BOKNING
Kursen är endast öppen för medlemmar i BMW MC-klubben Sverige.
Kurstid; 15-17/ 2016, start 1900 fredagen den 15/4.
Slut söndag 17/4 ca kl 16.00
Plats: Sviestadbanan i Linköping
Kursavgift: 2500:- boende inkluderat
Mer info och anmälan på klubben hemsida:
www.bmwklubben.se

I samarbete med
SVEDEA, Björn Gunnarsson och SMC

Sveriges MotorCyklister

15-17/4 2016

TOURINGKURS
I SAMARBETE MED
BJÖRN GUNNARSSON,
SVEDEA OCH SMC

BMW MC-klubben Sverige och
Svedea har nöjet att bjuda in
klubbens medlemmar till en
utbildningshelg med inriktning
på Touring.

Fredagen den 15/4 kommer Andreas Wennborg att föreläsa om
trafikregler och annat att tänka på vid färd runt om i Europa.

Efter avslutad kurs har du:
• kunskaper som gör det roligare att köra motorcykel,
• kunskaper som gör dig till en säkrare förare
• ökat din förmåga att hantera motorcykeln i trafiken
• ökat din riskmedvetenhet
• fått tips och tricks du kan ha nytta av i ditt touringåkande

PRAKTISK INFO:
Medlem i klubben
Föraren måste ha motorcykelkörkort och egen motorcykel.
Passagerare kan medföras (Obs en extra avgift för boende och
uppehälle tillkommer om 1500:- om du har passagerare med)
Alla motorcyklister och deras passagerare kan delta och självklart alla
typer av hojar.
Glöm inte körkortet, det skall visas upp innan kurs.
Dessutom ska du ha kläder, ryggskydd, stövlar och handskar
avsedda för motorcykelkörning. Bröstplatta och heltäckande hjälm
rekommenderas starkt men är inget krav.

KURSINNEHÅLL:
1 dag grundkurs.
Innehåller avrostningsövningar, praktiska tips så som lagning av
punktering, hur packar jag hojen bäst samt ett pass under ledning
av Björn Gunnarsson med körteknik på väg, hämtad från hans breda
erfarenhet som MC-polis och Isle of Man TT-förare.
1 dag körning på storbana.
Här följer vi SMC:s utbildningsplan och kommer att genomföra steg 1
och steg 2. Efter kursen har du fått in inblick i de moment som varje
motorcyklist bör bli bättre på och som du med fördel kan öva vidare på
i din motorcykelvardag.
Teoridel.
På kvällarna kommer vi att på hotellet få olika föreläsningar som man
som touringåkare har nytta av.

Bror Gårdelöf kommer att ge oss tips på resmål värda att besöka på
den Europeiska kontinenten.
På lördag kommer vi bara för nöjets skull att få höra Björn Gunnarsson
att hålla ett mycket uppskattat föredrag om sitt deltagande i TT-racet
på Isle of Man.

Krav på MC:
Alla typer av mc kan användas
Motorcykeln ska vara godkänd att användas i trafik, alltså skattad och
besiktigad.
Motorcykeln ska minst vara trafikförsäkrad.
Se till att däck är i bra kondition med rätt ringtryck. Likaså bra
bromsbelägg
Kursen kan med fördel genomföras med touringlastad hoj, kör du
normalt med passagerare så är det en fördel om hen också är med
på kursen.

