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VÄLKOMMEN!

Man	kan	säga	att	det	finns	två	delar	som	måste	övas	lika	mycket;	
riskmedvetenhet och färdighet.

Att	vara	medveten	om	vilka	risker	som	finns	när	du	kör	motor- 
cykel är en förutsättning för att bli en säkrare motorcyklist.  
Om du vet vilka situationer och beteenden som är farliga så har 
du förutsättningarna för att undvika dessa. 

Sen krävs det självklart en viss färdighet att framföra sin  
motorcykel. Om du väl hamnar i en risksituation så har du  
mycket större chanser att klara dig helskinnad om du kan  
hantera din motorcykel på ett bra sätt.

Genom att öva under säkra förhållanden har du möjlighet att 
träna upp dina färdigheter samt lära dig var dina och din motor-
cykels	gränser	finns.	På	så	sätt	ökar	du	din	självkännedom	och	
din riskmedvetenhet kommer därmed att öka. 

Vi ger dig möjlighet att under säkra förhållanden utveckla dig 
att bli en säkrare motorcyklist. För att nå dit krävs kontinuerlig  
övning. Man blir aldrig fullärd. Därför tycker vi det är roligt att 
under säsongen kunna erbjuda dig möjlighet att återkomma till 
övning minst en gång i veckan på många platser i landet. 

Vi är här för att ha roligt men även för att lära oss något så att vi 
blir säkrare motorcyklister. Kör säkert!
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ANMÄLAN
Anmälan	görs	på	ofta	på	plats	men	det	finns	en	del	banor	som	
har	förbokning,	se	den	banspecifika	delen	sid	26-59.	Kom	ihåg	
att alltid ha med dig körkort och eventuella medlemskort! Ingen 
körning utan körkort! När du anmäler dig talar du om i vilken 
grupp	du	vill	köra.	Det	finns	normalt	fyra	grupper	att	välja	på:

VAD GÄLLER?

1.För dig som är nybörjare på banan, eller för dig som vill ta det i lugnt tempo

�.För dig som provat någon gång och känner att du vill öka tempot lite

3.För dig som har en del erfarenhet och är redo för övningar i högre hastighet

4.För dig som är duktig på att hantera din MC och vill jobba i högt tempo 

Det	finns	banor	som	använder	andra	färger	och	gruppindelning.
Se	vidare	på	sid	26-59	vad	som	gäller	där	du	kör.

Första gången du besöker en bana rekommenderar vi att du bör-
jar i någon av de första grupperna för att bekanta dig med banan 
och rådande regler. Därefter kan du be dina instruktörer att bli 
flyttad	till	en	snabbare	grupp.

LinusFoto.com
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INTRODUKTION
Varje säsong måste du gå en kort introduktion innan du får vara 
med och köra. Även om du gick introduktionen förra året så kan 
det	finnas	något	som	är	nytt	för	året,	därför	måste	alla	varje	år	gå	
en	ny	introduktion.	När	du	väl	finns	i	registret	gäller	den	för	alla	
banor som använder den gemensamma deltagardatabasen.

FÖRSÄKRINGAR
Trafikförsäkringen	gäller	vid	alla	SMC-utbildningar.	När	det	gäl-
ler eventuell vagnskada är det upp till var och en att kontrollera 
att sin försäkring är giltig. Är du det minsta osäker så kontakta 
ditt försäkringsbolag och fråga: gäller min försäkring på SMC:s 
fortbildningskurser?
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SÄKERHETSKONTROLL 
Vid all fortbildning i SMC:s regi, ska säkerhetskontroll av delta-
garens motorcykel och deltagarens skyddsutrustning göras före 
första praktikpasset. Motorcykel eller utrustning som inte klarar 
säkerhetskontrollens	minimikrav	får	inte	delta	i	SMC-kurs!	
Vid minsta tveksamhet gäller Träningsledarens beslut.

Minimikrav på motorcykel:
■	 Inregistrerad
■	 Kontrollbesikigad
■	 Minst	trafikföräkring
■	 Däck utan skador med godkänt mönsterdjup
■	 Bromsbelägg med minst 1 mm 
■	 Drivpaket i bra skick med lagom spänning
■	 Inget läckage från motor, framgaffel eller bromsok
■	 Inget	glapp	i	sving,	styr-	och	hjullager

LinusFoto.com
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UPPSTÄLLNING
Efter säkerhetskontrollen ställer du upp din motorcykel på led i 
depån. Varje grupp har ett eget led. Ta reda på vad som gäller vid 
banan där du kör.

VÄTSKEBALANSEN
Tänk på att du förlorar mycket vätska när du övar, speciellt när 
det är varmt. Drick ofta, helst mellan varje körpass.

Minimikrav på skyddsutrustning:
■	 Skyddskläder	-	ämnade	för	motorcykelåkning
■	 CE-märkt	Ryggskydd	(EN	1621-2)
■	 Bröstplatta	-	rekommenderas
■	 Hjälm ämnad för motorcykelåkning 
 (integralhjälm rekommenderas)
■	 Stövlar	-	ämnade	för	motorcykelåkning
■	 Handskar	-	ämnade	för	motorcykelåkning	
 (hårda handskar rekommenderas)

Undvik metallföremål som t.ex. nycklar eller mobiltelefoner mm 
under skyddskläderna
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VETT OCH ETIKETT
Det	finns	några	enkla	regler	som	är	till	för	att	våra	utbildningar	
ska bli så säkra som möjligt:
■ Visa hänsyn.
■	 Kör mjukt.
■	 Bak-/framhjulsåkning	är	ej	tillåtet.
■	 Håll ditt spår.
■	 För att underlätta omkörning, håll ytterspår	på	start-/målrakan. 
 Ge inte full gas, det kan vara någon som vill köra om!
■	 Promenadfart i depån
■	 Om	du	inte	är	flaggvakt	får	du	inte	vistas	på	banområdet.	
 Vill du fotografera, fråga Träningsledaren/Depåchefen.
■	 Vid påfart ut på banan, kontrollera att det är fritt bakåt.
■	 När du ska åka av banan, ge tecken i god tid med vänster hand.
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OM OLYCKAN ÄR FRAMME
Om någon råkar ut för en olycka så stanna inte. Stillastående 
fordon utgör bara ytterligare risk. Instruktörerna kommer att ta 
hand om eventuella olyckor. Om du själv råkar ut för en olycka 
och känner att du är skadad, ligg kvar så kommer du omedelbart 
att få hjälp.

INCIDENTRAPPORT
Om du skulle råka ut för en incident i form av omkullkörning,  
kollision eller liknande, får du (tillsammans med din instruktör) 
fylla i en incidentrapport med uppgifter om vad som hänt. 
Vi behåller uppgifterna men kan lämna dem vidare om något 
försäkringsbolag kräver det.
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ÖVNINGSKÖRNING I SAMBAND MED SMC-FORTBILDNING
Den som övningskör på motorcykel kan delta på grundkurser 
inom SMC School om arrangören tillåter detta. Det är dels sk 
Avrostningar, dels Knixkurser på gokartbanor och vissa gruskurser. 
Dessa kurser är fortutbildning för motorcyklister och inte att 
betrakta som övningskörningstillfällen för körkortsaspiranter.

I samband med övningskörning är det krav på att:
■	 handledaren har ansvaret för eleven under hela kursen.
■	 handledaren	måste	följa	SMC-instruktörens	instruktioner
 under hela kursen.
■	 handledaren	ska	närvara	vid	alla	instruktioner	från	SMC-
 instruktören.
■		handledaren ansvarar för att eleven har förstått instruktioner 
 och övningar. Om handledaren anser att det är övningar 
 som inte är lämpliga för eleven ska handledaren besluta och 
	 informera	SMC-instruktören	om	att	eleven	avstår	från	övningen.
■	 handledaren har tydlig uppsikt över eleven men behöver inte
 delta i körningen.
■	 eleven bär skylt eller väst märkt ”Övningskör” under hela kursen.
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SMC rekommenderar att den som övningskör på motorcykel, 
deltar i både teoretisk och praktisk undervisning på vanlig 
trafikskola	och	att	man	kompletterar	med	privat	övningskörning.

Alla arrangörer i häftet tillåter övningskörning!

Du kan ladda ner ”övningskörningsavtalet” från hemsidan  
www.smcuppsala.se/knix

Avtalet ska vara påskrivet av deltagare och handledare innan 
utbildningen börjar för att vi ska tillåta övningskörning.
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FLAGGOR
Det	finns	fem	olika	signalflaggor	som	används	men	alla	banor	
använder	inte	alla	färger.	Se	vidare	på	sid	22-55	vad	som	gäller	
där du kör.

Flaggorna	visas	vid	träningsledare/depåchef	vid	start-/målplats	
och	vid	flaggvaktsposteringar	inom	banområdet.

  Målflagga. 
  Slut på körpasset. 
  Fullfölj varvet och kör ut i depån.
  Omkörning förbjuden

  Varningsflagga. 
  Hinder på eller vid sidan av banan. 
  Minska farten och var uppmärksam! 
  Omkörning förbjuden.

  Stoppflagga. 
  Olycka på banan.
  Fullfölj varvet och kör ut i depån.
  Omkörning förbjuden.

  Kontaktflagga. 
  Fullfölj varvet och kör ut i depån.  
  Prata med träningsledaren/depåchefen. 
  Omkörning tillåten

  Bullerflagga. 
  Varning till förare över/nära bullergräns.
  Enskild förare: Dämpa ljudnivån. 
  Grupp: Sära på gruppen och sprid ut er. 
  Omkörning tillåten
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FLAGGVAKTER
Innan	körpasset	kan	starta	måste	det	finnas	flaggvakter.	Finns	
det	inga	flaggvakter	blir	det	heller	ingen	körning.	Ofta	är	det	funk-
tionärer som sköter det men på vissa banor kan du som delta-
gare	bli	engagerad	som	flaggvakt.	Se	vidare	på	sid	26-59	vad	
som gäller där du kör.

FLAGGVAKTSUPPGIFTER
Om	du	är	flaggvakt	är	du	det	tills	avbytare	anländer.	Ibland	när	det	
är	ont	om	folk	kan	det	bli	så	att	du	blir	flaggvakt	mer	än	ett	pass.	
Ta	reda	på	dina	eventuella	uppgifter	som	flaggvakt	där	du	kör. 

RISKMEDVETENHET
Som	vi	skrev	inledningsvis,	ska	man	som	trafikant	vara	medve-
ten	om	de	 risker	 som	finns.	 Inte	minst	 gäller	det	oss	 som	kör	
motorcykel. För oss gäller det först och främst att undvika att 
hamna i en farlig situation genom att vara extra vaksam vid vis-
sa situationer. OM en allvarlig olycka inträffar, spelar det ingen 
roll VEM som orsakat den. Den som sitter på en motorcykel har  
oftast sämre förutsättningar. Vi ber dig därför läsa igenom sta-
tistiken på sidan 6�, där du kan läsa om VAR och NÄR de största 
riskerna	finns.
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Varför har vi övningar? Jo, för att du ska koncentrera dig på ett 
moment i taget och på så sätt lättare upptäcka vad just du be-
höver öva på. Här kan du läsa om lite enkla tips om några av de 
övningar som vi har.

TÄNK PÅ HUR DU GÖR
En förutsättning för att man ska kunna öva på någonting är att 
man vet vad man gjorde nyss så att man sen kan förändra och 
förbättra det. När du gör en övning, koncentrera dig på hur du 
gör när du bromsar, svänger, gasar, etc. 

Ändrar du sittställning? Var har du dina förankringspunkter? Föt-
terna? Armarna? Vrider du på huvudet? Var tittar du egentligen? 
Listan kan göras lång och detta är bara några saker som du kan 
tänka på. När du kör, tänk på hur du gör!

ÖVNINGAR

LinusFoto.com
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BLICK
Blicken är viktigare än du kanske tror! Du hamnar där du tittar 
och styr faktiskt motorcykeln till stor del med blicken. För att ta 
en	kurva	finns	det	ett	antal	punkter	man	måste	hitta:

■  Svängpunkt. Var ska du påbörja din sväng? Det kan vara bra
 att ha bestämt det innan kurvan börjar…
■  Apex.	Var	någonstans	kommer	jag	att	befinna	mig	närmast	
 innerkanten?
■  Utgångspunkt. Var kommer jag att hamna när kurvan är slut?

Det	kanske	låter	krångligt	med	alla	dessa	punkter	och	dom	flesta	
kanske kör med ”autopilot”. Men testa om du kan hitta punkter-
na, du kanske kan öka dina marginaler fastän du inte trodde det.

När du tittar, vrid inte bara ögonen utan vrid hela huvudet. 
Det	 kanske	 finns	 ett	 hinder	 precis	 bortom	 eller	 vid	 sidan	 av	
den punkt dit du tittar, och vrider du inte på huvudet kanske 
du inte ser det förrän det är för sent! Om du tittar du rätt med 
hela	 huvudet	 så	 ska	 en	 bakomvarande	 trafikant	 kunna	 se	 att	 
du tittar rätt.
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KURVTEKNIK OCH PLACERING
När	vi	 ska	svänga	 tillämpar	vi	det	som	vi	kallar	SMC-svängen.	
Det innebär att du tar höjd/ligger långt ut i början av kurvan, och 
siktar mot insidan av vägen i slutet av kurvan (se skiss). Genom 
att köra så får du ett antal fördelar:

■  ser bättre genom kurvan.
■  syns	bättre	för	mötande	trafik.
■  har större marginaler om du
 måste göra en undanmanöver.

Skär aldrig en kurva om du inte 
ser förbi hela kurvan att det inte 
finns	några	hinder.

GASKONTROLL
Gaskontroll handlar om hur man gasar rätt i en kurva. Det vanli-
gaste felet många gör när de går in i en kurva med för hög fart är 
att släppa på gasen helt och kanske t.o.m. bromsa. Detta gör att 
belastningen på framhjulet ökar och därmed blir risken att tappa 
greppet	större.	Om	man	istället	gasar	lite	och	därmed	förflyttar	
mer av vikten till bakhjulet så ökar chansen att klara sig ur situa-
tionen helskinnad.

Det kan låta lite bakvänt att gasa istället för att bromsa och det 
kan krävas lite övning innan det känns naturligt.

Övningen kan göras så här. När du kommer till en kurva så börjar 
du med att lägga ner hojen, när du lutat hojen så mycket som du 
vill då är det dags att ge gas. Rekommendationen är att ge gas 
väldigt tidigt! 
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Att ge gas innebär inte att du ger full gas för då går det antag-
ligen illa, utan ge en mjuk gas så att du långsamt accelererar 
genom och ut ur kurvan.
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MOTSTYRNING
Alla använder motstyrning, medvetet eller omedvetet. Det är det 
bästa sättet att få en motorcykel att svänga!

Exempel för högersväng: tryck höger handtag lätt framåt, du kan-
ske tror att hojen då svänger åt vänster, men det som händer är 
att hojen tippar åt höger och då kommer den också att svänga 
åt höger.

När du trycker på handtaget så är det inga stora styrutslag vi 
pratar om. Motstyrningen är små, små styrutslag och är bara till 
för att få hojen att luta åt rätt håll.

SNABBSTYRNING
En variant på motstyrning är snabbstyrningen. Man kan säga 
att	 snabbstyrningen	 är	 en	mycket	medveten	 och	 distinkt	mot- 
styrning. Testa genom att trycka till, vänligt men bestämt, på 
handtaget. Med en väl inövad snabbstyrning har du större möj-
ligheter att göra en bra undanmanöver om det skulle behövas.

Det bästa är såklart om du kan öva snabbstyrningen på en bana, 
fri	från	mötande	trafik,	t	ex	gokartbana	eller	liknande.	Ska	du	öva	
på allmän väg så var försiktig så att du inte blir överraskad av hur 
snabbt	det	går	att	svänga	eller	överraskar	andra	trafikanter.



�1

ÖVERLEVNADSREAKTIONER
Om en älg hoppar ut framför dig när du är ute och åker hoj så är 
den första reaktionen oftast att bromsa så hårt man kan. 

Om du inte har övat dig ordentligt på att bromsa så är risken stor 
att du låser framhjulet och åker omkull, en situation som du an-
nars kanske skulle ha klarat av. 

Att fästa blicken vid något som du riskerar att köra på (som du 
sedan faktiskt kör på för att det var det enda du tittade på) är 
också ett exempel på en överlevnadsreaktion. 

Felaktiga överlevnadsreaktioner kan övas bort men kräver ofta 
mycket träning. Men det är ju därför vi är här.
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BROMSA
Att bromsa rätt i en paniksituation är både viktigt och mycket 
svårt.	Det	krävs	mycket	övning	för	att	motarbeta	reflexerna	att	
bromsa så hårt man kan och därmed riskera att låsa framhjulet.

Så här bör en inbromsning utföras: Höj blicken, knip med knäna 
om	 tanken,	 lätt	 böjda	armar,	 överför	 kroppstyngden	 till	motor- 
cykeln via magmusklerna. Sätt an frambromsen hårt från början, 
dock inte så hårt att hjulet låser och släpp något vartefter farten 
minskar.

Genom att höja blicken och titta långt fram får du bättre balans, 
dessutom så ser du faktiskt vart du är på väg så att du inte åker 
in i ett eventuellt hinder, för det kan vara så att du måste avbryta 
inbromsningen och göra en undanmanöver. 

Att hålla sig fast med benen gör att motorcykeln blir stabilare 
under inbromsningen eftersom du då påverkar motorcykeln min-
dre än om du skulle hänga på armarna. Om du lägger all vikt på 
armarna så försvårar du också för dig själv att styra samt att 
du belastar fjädringen hårdare (som dessutom antagligen redan 
jobbar för fullt).
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Använd frambromsen! Vid inbromsning har du störst bromskraft 
fram så se till att utnyttja det! Var försiktig med bakbromsen.
Vid hård inbromsning har du mycket litet vikt/tryck på bakhjulet 
vilket gör att bakhjulet mycket lätt kan låsas upp.

ABS-bromsar	är	den	största	enskilda	möjligheten	att	göra	din
bromsning ”säker”. Har du möjlighet, så välj en motorcykel med
ABS nästa gång du byter hoj.

AVSLAPPNAD KÖRSTÄLLNING
Att spänna sig och hålla krampaktigt i styret leder till att föraren 
blir utmattad och underarmarna domnar bort, föraren tappar 
snabbt känslan för vad själva motorcykeln gör. 

Genom	att	hålla	 för	hårt	 i	styret	stör	 föraren	de	naturliga	vick-
ningarna och vridningarna som fjädringen och styret gör när 
framhjulet åker över ojämnheter. Detta kan leda till instabilitet 
och styrfrossa (wobbel).

När föraren hänger och håller hårt i styret tenderar föraren ofta 
att göra omedvetna styrutslag som kan skapa instabilitet. Detta 
är mycket vanligt och märks tydligt vid hårda inbromsningar och 
kroppsförflyttningar.	

För att öka känslan för vad motorcykeln gör skall föraren 
vara avslappnad i axlar, armar och händer och förankra sig i 
motorcykeln	med	ben	och	höftmuskulatur.	Vid	 förflyttningar	på	
motorcykeln	skall	föraren	använda	ben-	och	höftmuskulatur.	

En fördel med avslappnad körställning är att föraren kan jobba 
med kroppen som en dämpare för att underlätta för motorcykelns 
fjädring och därmed öka fästet och stabiliteten.
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KROPPSFÖRFLYTTNING
Idén	 med	 att	 göra	 en	 kroppsförflyttning	 och	 hänga	 ut	 med	
överkropp	och	knä	i	en	kurva	är	att		sänka	och	flytta	tyngdpunkten	
mot kurvans insida.

Ett resultat av att hålla motorcykeln så upprätt som möjligt 
är att fjädringen inte ska behöva ta hand om lika stor del av 
centrifugalkraften. Det betyder i sin tur bättre fäste och ökad 
stabilitet. Det medför också att föraren kan börja accelerera 
tidigare i utgången av en kurva tack vare det ökade fästet. Detta 
är speciellt bra att träna vid blött underlag.

För att inte ge motorcykeln en massa onödiga rörelser som 
kan	 leda	 till	 instabilitet	 skall	 förflyttningen	 ske	 med	 höft	 och	
benmuskulatur. Alltså INTE genom att dra och hålla hårt i styret.
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Förflyttningen	 börjar	med	 att	 vika	 ut	 höften	 och	 därefter	 falla	
ut med överkroppen och knäet, strax innan föraren motstyr 
in i kurvan. Överkroppen skall då falla framåt, axlarna skall 
vara parallella med hjulaxlarna och underarmarna skall vara 
horisontella.

En positiv sidoeffekt är att motorcykeln svänger snabbare in i 
kurvorna om föraren hänger ut. Detta tack vare luftmotståndet 
som skapas, speciellt vid höga farter där överkropp och knä 
hjälper motorcykeln att svänga in snabbare i kurvan.

Om	du	använder	kroppsförflyttning	 i	vanlig	trafik,	kan	det	dock	
försvåra både undanmanöver/kursförändring och bromsning.

Om du vill läsa mer om körteknik, rekommenderar vi att du 
laddar ner ”Full Kontroll” från www.svmc.se/school
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AMSBERG (Borlänge)

Längd 8�� m
Bredd 8 m

DATUM OCH TIDER
■ Söndagar ojämna veckor med start vecka 19: 
13/5, �7/5, 10/6, �4/6, 8/7, ��/7, 5/8 och 19/8.
■ Inskrivning	från	kl.	12.00	och	körning	kl.	13.00-16.00

Ändringar meddelas på SMC Dalarnas forum och på hemsidan.

KOSTNADER
■ SMC-medlem:	150	kr
■ Övriga: �00 kr

HEMSIDA
■ www.svmc.se/dalarna
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OMKÖRNINGSREGLER
GRÖN Omkörning endast på bortre raksträcka
GUL Omkörning endast på bortre raksträcka
BLÅ Omkörning endast på bortre raksträcka
RÖD Omkörning endast på bortre raksträcka

Visa alltid hänsyn vid omkörning!

FLAGGOR OCH FLAGGVAKTER
1 st postering i depån med översikt över hela banan. Sköts delvis 
av deltagare, samordnas av kursansvarig.

Flaggsignaler som används: 

VÄGBESKRIVNING
Åk väg 70 från Borlänge mot Leksand/Mora. Ca 8 km utanför 
Borlänge, sväng mot Falun. Följ skyltar Hyrkart. 
■	GPS (WGS84): Lat: N 60º 3�’ 38” Long: E 15º 18’ �3”

ÖVRIGT
■ Kiosk:	Begränsad	försäljning	finns	av	kaffe,	läsk	och	korv	
 oftast. 

FottasFottasFottas
Dalarnas 
Honda MC Center

Honda MC Center Ludvika

Storgatan 45, Ludvika. Tel 0240-611700. Öppet: Fre 10-18. Lör 10-17. Sön 11-15.

Fottas90x35.indd   1 2012-03-26   11:22:37
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BORÅS MOTORSTADION (Viskafors)

DATUM OCH TIDER
■ �8/4, 10/6, �/9
Heldagskurs	startar	med	inskrivning	10.00	-	10.30	och	slutar	ca	
17.00. Anmälan och betalning sker innan kursdag via hemsidan.

KOSTNADER
■ BMW-klubbmedlem:	350	kr
■ Övriga: 475 kr
Lunch och dricka ingår

HEMSIDA
■	www.bmwklubben.se  ■	Distrikt 10 Göteborg
■	www.svmc.se/vastragotaland

Längd 1104 m
Bredd	8-10	m
Raksträcka 160 m
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OMKÖRNINGSREGLER
GRÖN Omkörning	på	start-/målrakan
GUL Omkörning	på	start-/målrakan
BLÅ Fri omkörning förutom i ingång till kurva
RÖD Fri omkörning förutom i ingång till kurva

Visa alltid hänsyn vid omkörning!

FLAGGOR OCH FLAGGVAKTER
Normalt	finns	tillräckligt	med	funktionärer	vid	banan	men	i	un-
dantagsfall	kan	deltagare	få	stå	pass	som	flaggvakt.	Vi	har	en	vid	
utsläppet och en på kullen för att hålla koll på en dold kurva
Flaggsignaler som används: 

VÄGBESKRIVNING
■	Från Borås, väg 41 söderut, sväng av mot Viskafors, följ skyltar 
Motorstadion i Svaneholm. Från Kinna, väg 41 norrut, sväng av 
gamla Boråsvägen, följ skyltar Motorstadion.
■ GPS (WGS84): Lat: N 57° 37’ 17” Long: E 1�° 46’ 50”

ÖVRIGT
■ Kiosk saknas! Mat ingår, samt kaffe och macka på morgonen 
och frukt.
■	Toaletter	finns	i	klubbhuset	invid	banan.
■	Medtag	vattenflaska	då	det	behövs	för	att	bibehålla	
    koncentrationen under dagen.
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DATUM OCH TIDER
■	Söndagar	13/5,	3/6,	12/8.	Samling	09,00,	kurstid	10	-	16.
Anmälan och betalning sker innan kursdag via hemsidan. 
Max 60 platser. Ingen efteranmälan på plats.

KOSTNADER
■ SMC-medlem:	375	kr
■ Övriga: 475 kr
Kursavgiften	betalas	genom	bankgiro	5079-0575,	och	som	av-
sändare	anges:	namn;	KNIX	och	registreringsnummer	på	MC:n.	
Vi kan inte betala tillbaka kursavgiften vid förhinder.

HEMSIDA
■	www.svmc.se/vastragotaland

GLIMMINGE MOTORSTADION (Uddevalla)

Längd 1087 m
Bredd	8-10	m
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OMKÖRNINGSREGLER
GRÖN Omkörning	på	start-/målrakan
GUL Omkörning	på	start-/målrakan
BLÅ Fri omkörning förutom i ingång till kurva
RÖD Fri omkörning förutom i ingång till kurva

Visa alltid hänsyn vid omkörning!

FLAGGOR OCH FLAGGVAKTER
Normalt	finns	tillräckligt	med	funktionärer	vid	banan	men	i	un-
dantagsfall	kan	deltagare	få	stå	pass	som	flaggvakt.	Vi	har	en	vid	
utsläppet och en på kullen för att hålla koll på en dold kurva
Flaggsignaler som används: 

VÄGBESKRIVNING
■ Från Uddevalla: Kör mot Trollhättan/Vänersborg på ”gamla” 
44 ca 4km, sväng av Ramserödsmotet mot Ängbacken. Följ  
vägen i �,5km sväng höger vid skylt motorstadion, håll till höger 
och följ vägen förbi motorcrossbanan så ligger vi på bortsidan av 
motorcrossen. 
■ GPS (WGS84): Lat: N 58° �0’ 7” Long: E 1�° 0’ 51”

ÖVRIGT
■ Anläggningen har alla bekvämligheter så som dusch, toalett och 
restaurang,	det	finns	också	en	stor	asfalterad	parkeringsplats.
■ Kiosk	och	cafeteria	finns,	Lunch	ingår.
■	Medtag	vattenflaska	då	det	behövs	för	att	bibehålla	
    koncentrationen under dagen.
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SMC erbjuder fortbildning
för MC på både storbanor,
gocartbanor och andra 
utbildningsplatser i landet.

2012 erbjuder vi fler
kurser än någonsin och alla

motorcyklister är välkomna!

SVERIGES BÄSTA MC-KURSER



33

SMC erbjuder fortbildning
för MC på både storbanor,
gocartbanor och andra 
utbildningsplatser i landet.

2012 erbjuder vi fler
kurser än någonsin och alla

motorcyklister är välkomna!

SVERIGES BÄSTA MC-KURSER
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GRÖNDAL (Eskilstuna)

Längd 870 m
Bredd	10-12	m

DATUM OCH TIDER
■ Söndagar 6/5, �0/5, 3/6, 17/6, 1/7, 15/7, �9/7, 1�/8, 
�6/8 och 16/9. Supermotarddagar 13/5, 10/6, 5/8 och �/9
Körning	13.30-17.30,	Inskrivning	12.15-13.00.	Kom	i	GOD	tid!

KOSTNADER
■	SMC-Medlem:	300	kr
■ Övriga: 350 kr
Förbokning	 100:-	 på	 vår	 webb	 boka.smcsodermanland.se	 ger	
dig garanterat en bokad plats om du ankommer senast 13.00. 
Avgiften återbetalas inte. O.B.S Köravgiften ovan, tillkommer.

HEMSIDA OCH MAILADRESS
■	http://smcsodermanland.se     ■	knix@smcsodermanland.se
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OMKÖRNINGSREGLER
GRÖN Omkörning på första rakan efter depåutfart
GUL Omkörning på första o andra rakan efter depåutfart
BLÅ Fri omkörning förutom i ingång till kurva
RÖD Fri omkörning förutom i ingång till kurva

Visa alltid hänsyn vid omkörning!

FLAGGOR OCH FLAGGVAKTER
Flaggsignaler som används: 

VÄGBESKRIVNING
Från Eskilstuna följ E�0 mot avfart 1�9 (från Västerås följer du 
väg 56 mot E�0). Strax utanför motorstadion (300 m från motor-
vägen	E20)	finns	en	stor	rondell,	med	skylt	Motorstadion.	
■	GPS (WGS84):	Lat:	N	59°	24′	54″	Long:	E	16°	22′	23″

ÖVRIGT
■	Fika	 och	mackor	 serveras	 till	 självkostnadspris	 -	 vi	 kör	med	
självservering. 
■	Toaletter	och	dricksvatten	finns	vid	inskrivningen.	Ta	med	egen	
vattenflaska	för	påfyllning.
■	Möjlighet	att	lösa	SMC-medlemskap	på	plats	för	400:-	och	då	
ingår den dagens körning i det priset.
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GUSTAVSVIK (Kristinehamn)

DATUM OCH TIDER
■ Söndagar	kl.	09.30	-	14.00
6/5, 3/6, 17/6, 1�/8, �6/8, 9/9.
■ Samling för besiktning och inskrivning 30 min innan kurs-
start. Teori varvas med körning på banan och vila.
■ Föranmälan och betalning via hemsidan senast en vecka före 
kurs och även drop in i mån av plats.

Vi	kör	även	på	Hagfors	Flygplats	den	9/6	och	4/8		kl.	11	-	15.	
Samling och inskrivning från kl. 09.00
Flygplatsen ligger söder om Hagfors längs väg 6�

Längd 815 m
Bredd 8 m

Raksträcka 140 m

KOSTNADER
■ 400 kr/person och kurs

HEMSIDA
■	www.svmc.se/varmland
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STEG

1 � 3

FLAGGOR OCH FLAGGVAKTER
Banchefen	flaggar.	
Flaggsignaler som används: 

VÄGBESKRIVNING
E 18, 5 km väster om Kristinehamn skyltat ”Motorstadion”
■ GPS (WGS84): Lat: N 59° �1’ 30” Long: E 14° 4’ 9”

ÖVRIGT
■	Korv/hamburgare	samt	läsk,	kaffe	o	fikabröd	finns	att	köpa.
■	Toalett	finns.
■	Kolla gärna hemsidan om aktuell information
■	Frågor	ring	Nils-Åke	070-634	15	21

Mobil	nr	0705-905064
www.varmlandsgokart.se
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GUTE KARTING RING (Visby)

DATUM OCH TIDER
Varannan måndag udda veckor OBS Tiderna för dessa datum!! 
■ 7/5, �1/5, 13/8, �7/8, 3/9. 
Inskrivning	17.00-17.45.	Intro	17.30-17.55.	Körpass	18.00-21.00	
■ 4/6, 18/6, �/7, 16/7, 30/7
Inskrivning	18.00-18.45.	Intro	18.30-18.55.	Körpass	19.00-21.30
Anmälan sker på plats. Ändringar/kompletteringar av ovanstå-
ende tider kan ske! Håll uppsikt på hemsidan angående aktuell 
information och ev. ändringar. Vid regn inställt.

Längd  880 m
Bredd 7 m

Raksträcka 150 m

KOSTNADER
■ SMC-medlem:	200	kr
■ Övriga: 300 kr

HEMSIDA
■	www.svmc.se/gotland
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OMKÖRNINGSREGLER
GRÖN Ingen omkörning
GUL Omkörning	endast	på	start-/målrakan
BLÅ Omkörning	endast	på	start-/målrakan
RÖD Omkörning	endast	på	start-/målrakan

Visa alltid hänsyn vid omkörning!

FLAGGOR OCH FLAGGVAKTER
Vi	tillämpar	inte	deltagarflaggposter	för	närvarande	på	Gute	Kar-
ting Ring. Banchefen ansvarar för säkerheten/tillsynen på banan 
(med	hjälp	av	SMC	funktionärer	och	instruktörer).	Den	flaggpost	
som används är banchefsposteringen vid depåutfart.

Flaggsignaler som används: 

VÄGBESKRIVNING
Gute Karting Ring ligger beläget vid Visbyleden, 3 km NO Visby. 
Skyltat från väg 148 mot Fårösund.
■	GPS (WGS84): Lat: N 57º 38’ 30”  Long: E 18º �0’ 15”

ÖVRIGT
■	Tillgång	till	kiosk	med	fikaförsäljning	m.m.	finns	på	området.

www.cykelmchallen.com

_ _ _ _ _ _ 
0498 21 35 05

Din väg till körkortet...
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KART RING KLIPPAN (Klippan)

DATUM OCH TIDER
■ Söndagagar 13/5, �7/5, 10/6, 19/8, �/9, 16/9 
Anmälan	8.30-9.00,	körning	10.00-13.00
Föranmälan sker på hemsidan och är bindande efter betalning, 
ingen återbetalning. Efteranmälan i mån av plats.

KOSTNADER
■ Föranmälda: �50 kr
■ Efteranmälda: 300 kr

HEMSIDA OCH MAILADRESS
■	www.svmc.se/halland/knix         ■ knix.halland@gmail.com

Längd 100� m
Bredd 8 m
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OMKÖRNINGSREGLER
GRÖN Omkörning ej tillåten
GUL Omkörning	endast	på	start-/målrakan
BLÅ Omkörning	endast	på	start-/målrakan

Visa alltid hänsyn vid omkörning!

FLAGGOR OCH FLAGGVAKTER
Depåchef	ansvarar	för	flaggning	tillsammans	med	flaggvakter.

Flaggsignaler som används: 

VÄGBESKRIVNING
Från E4an ta avfart nr 68 mot klippan. Följ skyltar mot Klippan. 
Efter	några	hundra	meter	följ	skyltar	mot	Gokart-bana.
Från	väg	13	följ	skyltar	mot	Gokart-bana.	Kommer	du	från	norr	
ska du passera E4an först.
■	GPS (WGS84): Lat: N 56º 11’ �” Long: E 13º 1’ 5�”

ÖVRIGT
■ Kiosk	finns	där	kan	du	köpa	kaffe,	korv	och	hamburgare
■ Bullergräns max 95 dB(a) vid förbifart. 
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LOCKARP (Malmö)

DATUM OCH TIDER
■ Söndagar 5/5, 3/6, 17/6
■ Lördagar 14/7, 11/8, 1/9 (ingen blå eller röd grupp),
■	Lördag	22/9	(Prova-på	1/2-dag).
Anmälan	på	vår	hemsida	öppnar	ca	5-6	veckor	innan	och	stänger	
ca 10 dagar innan kurs.

KOSTNADER
■	Förbokade:	550:-	inkl	lunch
■	Efteranmälda:	600:-	utan	lunch,	fika	finns	att	köpa.
■	250:-	inkl	mat	för	passagerare

HEMSIDA OCH MAILADRESS
■	www.svmc.se/skane/knix          ■	knix@smcskane.org

Längd  1��5 m
Bredd	8-12	m

Raksträcka 1�0 m
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OMKÖRNINGSREGLER
GRÖN Anges i varje grupp på plats.
GUL Anges i varje grupp på plats.
BLÅ Anges i varje grupp på plats.
RÖD Anges i varje grupp på plats.

Visa alltid hänsyn vid omkörning!

FLAGGOR OCH FLAGGVAKTER
� posteringar samt vid utfart
Flaggsignaler som används: 

VÄGBESKRIVNING
Kör	yttre	ringvägen	till	trafikplats	Lockarp.	Kör	av	på	avfarten	och	
ta till höger vid stopptecknet. Kör till rondellen och sväng vänster 
i den (skyltat Gokartbana). Kör sedan under viadukten och ta  
första avtagsvägen till vänster (skyltat Gokartbana). Nu är du 
inne på en liten kurvig väg som leder fram till gokartbanan.
■ GPS (WGS84): Lat: N 55° 3�’ 40” Long: E 13° �’ 50”

ÖVRIGT
■	Toaletter	finnes.
■	Glöm ej ta med dricksvatten.
■	Bullergräns max 93 dB vid förbifart.
■	Frågor	ring	Pelle	på	tel.	0702-	30	16	04
■ Gå in på hemsidan för mera info där även anmälan sker både 
för	deltagare	och	om	man	vill	vara	flaggvakt.
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LUNGRE (Östersund)

Längd  1��5 m
Bredd	8-12	m
Raksträcka 1�0 m

BERGRINGEN (Svenstavik)

Längd 1000 m
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DATUM OCH TIDER
■ Se hemsidan.

HEMSIDA
■	www.smcjamtland.se

OMKÖRNINGSREGLER
GRÖN Fri omkörning förutom i ingång till kurva
GUL Fri omkörning förutom i ingång till kurva
BLÅ Fri omkörning förutom i ingång till kurva
RÖD Fri omkörning förutom i ingång till kurva

Visa alltid hänsyn vid omkörning!

FLAGGOR OCH FLAGGVAKTER
Vi	har	deltagare	som	är	flaggvakter.	1	flaggvakt	på	start	&	mål-
rakan,	där	finns	brandsläckare	&	saneringsmedel.

Flaggsignaler som används:    

VÄGBESKRIVNING
■	Se hemsidan.

ÖVRIGT
■	Se hemsidan.
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RÖRBERG (Gävle)

DATUM OCH TIDER
■  7/5, �1/5, 4/6, 18/6, �/7, 16/7, 30/7, 13/8, �7/8 
■	Inskrivning	16.45	-	17.30,	körpass	18.00	-	21.00
Ta gärna med er fru/tjej eller vem ni har på er kuts.
De kan även vara med på dessa kurser. 
Aktuell information på SMC:s hemsida/forum.

KOSTNADER
■ SMC-medlem:	200	kr
■ Övriga: �50 kr

HEMSIDA
■	www.svmc.se/gavleborg

Längd 805 m
Bredd	8-10	m

Raksträcka 135 m
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OMKÖRNINGSREGLER
GRÖN Ingen omkörning
GUL Omkörning	endast	på	start-/målrakan
BLÅ Omkörning	endast	på	start-/målrakan
RÖD Omkörning	endast	på	start-/målrakan

Visa alltid hänsyn vid omkörning!

FLAGGOR OCH FLAGGVAKTER
Vi	tillämpar	inte	deltagarflaggposter	för	närvarande	på	Rörberg.	
Banchefen ansvarar för säkerheten/tillsynen på banan (med 
hjälp	av	SMC	funktionärer	och	instruktörer).	Den	flaggpost	som	
används är banchefsposteringen vid depåutfart.

Flaggsignaler som används:
 

VÄGBESKRIVNING
Gävle Motorstadion ligger beläget i orten Rörberg ca. 6 km söder 
om Valbo utanför Gävle. 
■	GPS (WGS84): Lat: N 60º 35’ 49” Long: E 16º 58’ 41”

ÖVRIGT
■	Toalett	finns.	
■	Banan är teknisk med skarpa böjar, rakor och chikaner. 

LINGVALLS MOTOR
MC  SPECIALISTEN I GAVLEBORG
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RÖRKEN RING (Uppsala)

DATUM OCH TIDER
■ Alla Måndagar från 7/5 till �7/8: 
Anmälan	Måndagar	17.00-18.00,	körning	18.00-22.00
■ Söndag �/9, 9/9, 16/9, �3/9 samt 30/9
■ Söndag �7/5 samt 8/7 är det GK Knix bara för tjejer
Anmälan	Söndagar	9.00-10.00,	körning	10.00-14.00
Aktuell	info	om	övriga	specialbokningar	eller	ändringar	finns	på	
hemsidan.

KOSTNADER
■ Medlem i SMC / Östra Aros MCK: �00 kr
■ Övriga: 300 kr
Har du betalat 10 ggr hos oss i år, kör du gratis resten av 
säsongen på Rörken.

HEMSIDA OCH MAILADRESS
■	www.smcuppsala.se ■ rorken@smcuppsala.se

Längd 880 m
Bredd 8 m
Raksträcka 166 m



49

OMKÖRNINGSREGLER      FLAGGAR:
GRÖN Omkörning	endast	på	start-/målrakan BLÅ

GUL Omkörning	endast	på	start-/målrakan RÖD

BLÅ Omkörning på raksträcka (dvs där det inte svänger) GRÖN

RÖD Fri omkörning förutom i ingång till kurva GUL
Visa alltid hänsyn vid omkörning!

FLAGGOR OCH FLAGGVAKTER
Det	finns	två	fasta	flaggvaktsposteringar	och	vi	har	två	flaggvak-
ter från deltagarna per postering.

Flaggsignaler som används: 

Flaggvakternas uppgift är att: 
■	varna	med	gul	flagga,	om	det	finns	hinder	på	eller	intill	banan. 
■ hålla kontakt med Depåchefen via komradio.
■	vara först på plats vid olycka 
■ använda släckaren om brand skulle uppstå
■ tillkalla hjälp via Depåchefen om personskada uppstår. 
Flaggvaktsinstruktion	finns	också	vid	flaggvaktsposteringarna.

VÄGBESKRIVNING
Åk väg �88 österut från Uppsala mot Rasbo, efter ca 10 km 
sväng vänster vid skylt Motorstadion / Hovgården.
■	GPS (WGS84): Lat: N 59º 55’ �4” Long: E 17º 44’ 44”

ÖVRIGT
■ Förstklassig kiosk erbjuder korv, hamburgare, dricka och godis.
■ Motarder är bara tillåtna att köra till kl �1.00.
■ Bullergräns max 100 dB(a) vid förbifart. 
■ Det går att lösa medlemskap i SMC på plats. Då får du 100kr 
tillbaka på deltagaravgiften.
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SALA RACING PARK (Sala)

DATUM OCH TIDER
■ Första onsdagen varje månad från maj till och med oktober:  
� maj, 6 juni, 4 juli, 1 augusti, 5 september och 3 oktober.
■ Inskrivning från 17.00 Körning 18.00

Aktuell information och eventuella ändringar hittar du på vår 
hemsida.	Mats	Engström	021-10	32	51.

KOSTNADER
■ SMC-medlem:	250	kr
■ Övriga: 350 kr

HEMSIDA
■	www.smcvastmanland.se
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OMKÖRNINGSREGLER
GRÖN Omkörning	endast	på	start-/målrakan
GUL Omkörning	endast	på	start-/målrakan
BLÅ Fri omkörning under ansvar

Visa alltid hänsyn vid omkörning!

FLAGGOR OCH FLAGGVAKTER
Det	finns	en	fast	flaggvaktspostering.

Flaggsignaler som används: 

VÄGBESKRIVNING
Den nya motorsportsarenan i Mälardalen ligger nio kilometer 
från Sala och �5 kilometer från Västerås. Banan ligger i natur-
sköna Sätra Brunn med närhet till den kända kurorten och Sala 
Silvergruva. För vägbeskrivning se Sala Racing Parks hemsida: 
www.salaracingpark.se
■	GPS (WGS84): Lat: N 59º 51’ 15” Long: E 16º �9’ 5”

ÖVRIGT
■ Finns	möjlighet	att	köpa	fika,	mackor,	hamburgare,	dricka	och	kaffe 
■ Bullergräns max 9� dB(a). 
■ Det går att lösa medlemskap i SMC på plats.
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TROLLRINGEN (Lycksele)

DATUM OCH TIDER
■ Se hemsidan.

KOSTNADER
■ Se hemsidan.

HEMSIDA OCH MAILADRESS
■	www.svmc.se/vasterbotten

Längd 750 m
Bredd	8-12	m

Raksträcka 130 m
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OMKÖRNINGSREGLER      
GRÖN Omkörning	endast	på	start-/målrakan
GUL Omkörning	på	start-/målraka	samt	bortre	raka
BLÅ Omkörning på raksträcka (dvs där det inte svänger)

RÖD Fri omkörning förutom i ingång till kurva
Visa alltid hänsyn vid omkörning!

FLAGGOR OCH FLAGGVAKTER
1 st postering i depån med översikt över hela banan.
Flaggsignaler som används: 

VÄGBESKRIVNING
1 Mil söder om Lycksele längs Blå Vägen (E1�)
■	GPS (WGS84): Lat: N 64º 31’ 30” Long: E 18º 49’ 3”

ÖVRIGT
■ Informera i förväg om du önskar övningsköra.
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TUVÄNGEN RING (Södertälje)

Längd 904 m
Bredd	8-10	m

Raksträcka 170 m
Höjdskillnad 6,5 m

DATUM OCH TIDER
■ Söndagar	kl	10.00-14.00
�7/5, 17/6, 1/7, 1�/8, �6/8, 9/9 
■ Inskrivning från 9.00, grindarna öppnas kl. 08:00 och det kan 
vara	kö,	finns	bara	ett	antal	platser	så	kommer	man	sent	så	kan	det	
betyda att man inte får köra.

KOSTNADER
■ SMC-medlem:	200	kr
■ Övriga: 300 kr
■	Det går att lösa medlemskap i SMC på plats. Då får du 100kr 
tillbaka på deltagaravgiften

HEMSIDA OCH MAILADRESS
■	tuvangen.smcstockholm.se  ■ tuvisgruppen@smcstockholm.se
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OMKÖRNINGSREGLER
GRÖN Omkörning	endast	på	start-/målrakan

GUL Omkörning	endast	på	start-/målrakan	och	upp-mot-skogen-raka

BLÅ Omkörning på raksträcka (dvs där det inte svänger)

RÖD Fri omkörning förutom i ingång till kurva

Visa alltid hänsyn vid omkörning!

FLAGGOR OCH FLAGGVAKTER
All	flaggning	sköts	av	depåchefen.
Flaggsignaler som används: 

VÄGBESKRIVNING
Från	E4/E20	avfart	mot	Södertälje	N	vid	 trafikplats	Moraberg.	
Vid rondellen med McDonalds kör vänster mot Moraberg 
Industriområde. Nästa rondell vänster och följ Morabergsvägen 
förbi Bilia och Beijer Bygg. I korsningen Morabergsvägen / 
Bergaholmsvägen	 (Ford)	 -	 tag	höger	och	 följ	Bergaholmsvägen	
1,6 km till avfart höger mot Tuvängen Ring.

Norrifrån kan man köra E4/E�0 till avfart från motorväg mot 
Rönninge/Salem och höger mot Söderby. Efter ca 300 meter 
vänster Bergaholmsvägen mot Vellinge. Följ Bergaholmsvägen 
ca 6,7 km till avfart vänster Tuvängen Ring.
■	GPS (WGS84): Lat: N 59º 1�’ 50” Long: E 17º 39’ 55”

ÖVRIGT
■	Toaletter	finns	i	klubbhuset.
■ Kioskverksamhet är inte permanent men kommer att 
 informeras på SMC Stockholms hemsida och forum
■	Tag med eget dricksvatten
■	Bullergräns max 100 dB(a) vid förbifart
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TÄBY MOTARDBANA (Örebro)

DATUM OCH TIDER
■ Torsdagar: 7/6, �3/8 
Samling	17.00,	körning	17.30-20.30	Max	20	deltagare/tillfälle

■ Söndagar: �7/5 (Tjejdag), �6/8, �3/9
Samling	11.00,	körning	11.40-15.40.	Max	30	deltagare/tillfälle
 
Föranmälan	via	mail	till	claes@grusbus.se,	drop-in	i	mån	av	plats.
Aktuell	information	finns	på	hemsidan

KOSTNADER
■ SMC-medlem:	250	kr
■ Övriga: 300 kr

HEMSIDA
■	www.svmc.se/orebro

Längd ca 600 m
Bredd 8 m
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OMKÖRNINGSREGLER
GRÖN Ingen omkörning
GUL Omkörning	endast	på	start-/målrakan

Visa alltid hänsyn vid omkörning!

FLAGGOR OCH FLAGGVAKTER
Flaggning sköts av instruktörer.

Flaggsignaler som används: 

VÄGBESKRIVNING
E18	ca	10	km	väster	om	Örebro,	sväng	av	mot	Örebro	flygplats,	
följ skyltar Gokart/Motocross/Motorstadion.
■ GPS (WGS84): Lat: N 59° 14’ 0” Long: E 15° 3’ 35”

ÖVRIGT
■	Ta	med	vattenflaska.
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VARGGROPEN (Örnsköldsvik)

DATUM OCH TIDER
■ Se SMC Västernorrlands hemsida för kursdagar.

Längd 6�0 m
Bredd 8 m

Tel: 0660 - 123 66 Norra E4 Rondellen/Myrängsvägen 19
www.dackserv.se 891 50 Örnsköldsvik

KOSTNADER
■ SMC-medlem:	200	kr
■ Övriga: �50 kr
Kaffe & macka ingår i priset

HEMSIDA
■	www.svmc.se/vasternorrland
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OMKÖRNINGSREGLER
GRÖN Fri omkörning förutom i ingång till kurva
GUL Fri omkörning förutom i ingång till kurva
BLÅ Fri omkörning förutom i ingång till kurva
RÖD Fri omkörning förutom i ingång till kurva

Visa alltid hänsyn vid omkörning!

FLAGGOR OCH FLAGGVAKTER
Vi	har	deltagare	som	är	flaggvakter.	1	flaggvakt	på	start	&	målra-
kan,	där	finns	brandsläckare	&	saneringsmedel.

Flaggsignaler som används:    

VÄGBESKRIVNING
E4 Vid Statoil/brandstation Följ skylt gokartbana/ hyrkart
■ GPS (WGS84): Lat: N 63° 17’ 49” Long: E 18° 44’ 31” 

ÖVRIGT
■	Toaletter	finns

Välkomna till

HÖGA KUSTEN
GULLVIKS HAVSBADGULLVIKS HAVSBAD

Camping/stugby vid ett av norrlandskustens finaste havsbad.
Telefon 0660-745 82, Örnsköldsvik

www.gullvikshavsbad.se

Erbjudande till SMC medlemmar:  
15% rabatt på boende mot uppvisande av giltigt medlemskort
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KALENDER: Kända datum vid pressläggning
Am=Amsberg, Bo=Borås, Gl=Glimminge, Gr=Gröndal, Gu=Gute Karting Ring,
Gä=Rörberg(Gävle), Kl=Klippan, Kr=Gustavsvik(Kristinehamn), Lo=Lockarp, 
Lu=Lungre, Rö=Rörken, Sa=Sala Racing Park, Tr=Trollringen, Tu=Tuvängen,
Tä=Täby Motardbana, Va=Varggropen.

April 2012 Maj 2012 Juni 2012
V Dat Dag Bana V Dat Dag Bana V Dat Dag Bana
13 1 Sö 1 Ti 1 Fr
14 2 Må 2 On Sa 2 Lö

3 Ti 3 To 3 Sö Gl,Gr,Kr,Lo,Rö
4 On 4 Fr 23 4 Må Gu,Gä,Rö
5 To 5 Lö Lo 5 Ti
6 Fr 6 Sö Gr,Kr,Rö 6 On Sa
7 Lö 19 7 Må Gu,Gä,Rö 7 To Tä
8 Sö 8 Ti 8 Fr

15 9 Må 9 On 9 Lö
10 Ti 10 To 10 Sö Am,Bo,Kl,Gr
11 On 11 Fr 24 11 Må Rö
12 To 12 Lö 12 Ti
13 Fr 13 Sö Am,Gl,Gr,Kl 13 On
14 Lö 20 14 Må Rö 14 To
15 Sö 15 Ti 15 Fr

16 16 Må 16 On 16 Lö
17 Ti 17 To 17 Sö Gr,Kr,Lo,Tu
18 On 18 Fr Va 25 18 Må Gu,Gä,Rö
19 To 19 Lö 19 Ti
20 Fr 20 Sö Gr 20 On Va
21 Lö 21 21 Må Gu,Gä,Rö 21 To
22 Sö 22 Ti 22 Fr

17 23 Må 23 On 23 Lö
24 Ti 24 To 24 Sö Am
25 On 25 Fr 26 25 Må Rö
26 To 26 Lö Tr 26 Ti
27 Fr 27 Sö Am,Kl,Rö,Tr,Tu,Tä 27 On
28 Lö Bo 22 28 Må Rö 28 To
29 Sö 29 Ti 29 Fr

18 30 Må 30 On 30 Lö
31 To
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Titta på distriktens resp sidor i häftet eller på distriktens hemsidor. 
Körningarna i kalendern kan vara specialkörningar för viss grupp 
eller kräver föranmälan.

Juli 2012 Augusti 2012 September 2012
V Dat Dag Bana V Dat Dag Bana V Dat Dag Bana

1 Sö Gr,Tu 1 On Sa 1 Lö Lo
27 2 Må Gu,Gä,Rö 2 To 2 Sö Bo,Gr,Kl,Rö

3 Ti 3 Fr 36 3 Må Gu
4 On Sa 4 Lö 4 Ti
5 To 5 Sö Am,Gr,Va 5 On Sa
6 Fr 32 6 Må Rö 6 To
7 Lö 7 Ti 7 Fr
8 Sö Am,Rö 8 On 8 Lö

28 9 Må Rö 9 To 9 Sö Rö,Kr,Tu,Va
10 Ti 10 Fr 37 10 Må
11 On 11 Lö Lo 11 Ti
12 To 12 Sö Gl,Gr,Kr,Rö,Tu 12 On
13 Fr 33 13 Må Gu,Gä,Rö 13 To
14 Lö Lo 14 Ti 14 Fr
15 Sö Gr 15 On 15 Lö

29 16 Må Gu,Gä,Rö 16 To 16 Sö Gr,Kl,Rö
17 Ti 17 Fr 38 17 Må
18 On 18 Lö 18 Ti
19 To 19 Sö Am,Kl 19 On
20 Fr 34 20 Må Rö 20 To
21 Lö 21 Ti 21 Fr
22 Sö Am 22 On 22 Lö Lo

30 23 Må Rö 23 To Tä 23 Sö Rö,Tä
24 Ti 24 Fr 39 24 Må
25 On 25 Lö 25 Ti
26 To 26 Sö Gr,Kr,Tu,Tä 26 On
27 Fr 35 27 Må Gu,Gä,Rö 27 To
28 Lö 28 Ti 28 Fr
29 Sö Gr 29 On 29 Lö

31 30 Må Gu,Gä,Rö 30 Ti 30 Sö Rö
31 Ti 31 On
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VAR SKER ALLVARLIGA OLYCKOR PÅ MOTORCYKEL? 
■ Cirka	 hälften	 av	 MC-olyckorna	 sker	 i	 en	 kurva,	 27	 %	 i	 en	 
 korsning och �3 % på raksträcka.  
■ Knappt 70 % sker på statliga vägar, drygt �0 % på kommunala  
 gator och vägar och cirka 5 % på enskilda vägar.
■	 En	tredjedel	av	dödsolyckorna	sker	på	vägar	med	hastighets- 
	 gräns	70-80	km/h,	näst	vanligast	är	30-50	km/h.
■	 Cirka	 10	 %	 av	 alla	 polisrapporterade	 MC-olyckor	 beror	 på	 
 friktionsproblem, vanligast är grus.
■ Den vanligaste olyckstypen bland som dödar och skadar	MC- 
 förare svårt är singelolyckor.
■ Det vanligaste krockvåldet i singelolyckor med dödlig utgång 
 är räcken.
Specifika data från dödsolyckorna 2005-2010: 
■ �5 % av dem	saknade	A-behörighet
■ �6 % av dem var påverkade av alkohol och/eller droger
■ En tredjedel körde mer än 30 km/h över tillåten hastighet
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DELTAGARES NAMN:

____________________________________________

SAMLA STÄMPLAR
Du	som	är	flitig	besökare	får	en	kostnadsfri	Knix	utbildning	efter	
samlat ihop 10 stämplar.




