
positionen ska blicken hamna på platsen 
vid utgången och så vidare.  

Men eftersom du haft en lång vin-
tervila så arbetar dina ögon fortfarande 
i 17,7 kilometers hastighet. Det krävs 
en hel del arbete för att träna upp ögo-
nen igen.     

Tänk på det här nästa gång du drar 
iväg på hojen: vad är skillnaden mel-
lan de kurvor som känns mjuka och
kontrollerade mot de som känns obekvä-
ma och taggiga? 

Svaret är när och hur du använde 
blicken.  

Efter vintern då man lagt av sig och 
inte kört hoj kan det vara svårt 
och till och med farligt att komma 

tillbaka i full form. Det fi nns ett talesätt, 
”för att komma tillbaka till tävlingstem-
pot måste du tävla” och det stämmer 
även vad gäller körning på vanlig väg. 
Men, det fi nns ett enkelt sätt att undvika 
”krascha-åk till sjukhuset på våren-meto-
den” med ett par enkla tekniker.   

De fl esta säger nog att du ska ta det 
lugnt och  köra sakta för att sen bygga 
upp känslan och komma tillbaka till den 
form du hade innan du ställde undan 
hojen och det är väl ett någorlunda sunt 
tips. Hursomhelst så ger det dig ingen 
plan för exakt vad du ska göra och hur 

du ska bete dig för att göra det.  Själv-
klart, bygg upp det sakta, men vad är 
i så fall ”det”. 

Man kan säga att det handlar om 
kontrollen över maskinen och din syn 
som leder dig in på rätt väg att köra på 
ett alert sätt. Kan du inte kontrollera 
hojen, eller om du är mycket ringros-
tig kan det leda till att du får dra på 
dig träfracken. Samma sak gäller dina 
ögon. Har de blivit slöa under vintern, 
och det brukar de bli, så har de ökad 
reaktionstid och ett förminskat ar-
betsområde. Så det du måste träna på
redan från första stund när du rullar 
ut ur garaget är gaskontroll och att 
skapa utrymme.

GASKONTROLL
Efter några kilometers körning  är det 
lätt att falla tillbaka i tankegången ”nu 
drar jag på för det är sommar”. Det leder 
ofta till att du får hjärtat i halsgropen 
när du närmar dig en kurva som plöts-
ligt är för tvär vilket ger sena inbroms-
ningar och därmed en sämre gaskontroll 
som ska ta dig igenom samma kurva. Du 
fi xar helt enkelt inte detta eftersom du 
ännu inte vant dig vid greppkänslan och 
det blir för mycket att begära av dej och 
dina däck så tidigt på säsongen. Så ta 
små steg och försök att ge gas lite tidi-
gare i kurvan och fortsätta gaspådraget  
genom hela kurvan. Fortsätt att träna på 
detta tills du är så len i högerhanden att 

roadracingstjärnan Troy Corser ser ut 
som han har spasmer.

UTRYMME
För att klara av mjuk gaskontroll behöver 
du utrymme att jobba i och att skapa ut-
rymme tar mer tid att öva upp.  
Till att börja med så har människokrop-
pen  utvecklats för att klara av att för-
fl yttas med maximalt 17,7 kilometers 
hastighet per timme. I den hastigheten, 
när vi springer, kan vi ta in all informa-
tion som vi har runt omkring oss och 
fortfarande ha tid att ändra riktning 
med relativ lätthet. 

Som sagt, det händer vid 17,7 kilome-
ters hastighet i timmen. Men nu kör vi i 

100 kilometer i timmen längs en väg och 
framför oss har vi en kurva som vi måste 
ned i 60 kilometer i timmen för att klara. 
Vid denna tidpunkt känner du dig säkert 
ganska lugn men samma sekund som 
du börjar inbromsningen tappar du allt 
utrymme som du skapat runt omkring. 
Du koncentrerar dig allt mer på områ-
det framför dig. Ett område som snabbt 
minskar. Utrymme är annars inget pro-
blem så länge vi färdas rakt fram i en 
jämn hastighet utan inbromsningar.  

Vad du behöver göra är att rikta din 
blick ett steg före hojen och dess posi-
tion när du kommer in i och går ut ur en 
kurva. När du går in i kurvan ska blicken 
ligga mitt i kurvan och när du nått den 

Ögonen anpassar sig efter årstiden och vintervilan gör att du måste 

träna upp dem igen när säsongen kommer. 

TEXT: Andy Ibbott  ÖVERSÄT TNING: Magnus Klys,  magnus@mc-folket.se
BILD: Magnus Klys, Continental, Torbjörn Helenius  

 6968  Nummer 3 / 2007 Nummer 3 / 2007

Nu är det dags att lyfta blicken. Efter den mörka 
årstiden måste du träna upp ögonen.

För att slippa få hjärtat i halsgropen måste 
du få in känslan för greppet i däcken.

Rakt fram är det inga problem. När du bromsar 
försvinner allt utrymme du skapat dig.


