
ANMÄLAN OCH GRUPPINDELNING
Anmälan görs på ofta på plats men det 
finns en del banor som har förbokning.
Kom ihåg att alltid ha med dig körkort 
och eventuella medlemskort! Ingen kör-
ning utan körkort! När du anmäler dig 
talar du om i vilken grupp du vill köra. 
Det finns normalt fyra grupper att välja 
på:

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

2. För dig som provat någon gång och kän-
ner 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 

BRA-ATT-VETA OM KNIX-KURSER I SMC
RISKMEDVETENHET
Som trafikant ska man alltid vara medveten 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 ex-
tra vaksam vid vissa situationer. Och veta hur du ska göra OM du ham-
nar i en knivig situation. OM en allvarlig olycka inträffar, spelar det 
ingen roll VEM som orsakat den. Den som sitter på en motorcykel har  
oftast sämre förutsättningar. 

När du kommer till en Knixkurs finns det en del saker som är bra att känna till. 
Det mesta av det som finns i bladet, gäller i hela landet.

Första gången du besöker en bana re-
kommenderar vi att du börjar i någon 
av de första grupperna för att bekanta 
dig med banan och rådande regler. Där-
efter kan du be dina instruktörer att bli 
flyttad till en snabbare grupp. 

INTRODUKTION
Varje säsong måste du gå en kort in-
troduktion 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 det gemensamma deltagar-
systemet.

FÖRSÄKRINGAR
Trafikförsäkringen gäller vid alla 
SMC-utbildningar. På SMC:s hem-
sida www.svmc.se/school/For-
sakring_vid_SMCs_fortbildning/ 
står vad som gäller för deltagare på 
SMC-anordnad fortbildning. 

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

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.

SMC rekommenderar att den som 
övningskör på motorcykel, deltar i 
både teoretisk och praktisk under-
visning på vanlig trafikskola och 
att man kompletterar med privat 
övningskörning. Alla arrangörer av 
knixkurser tillåter övningskörning!

Du kan ladda ner ”övningskörnings-
avtalet” från SMC Uppsalas hemsida: 
www.smcuppsala.se/knix.

Avtalet ska vara påskrivet av deltagare 
och handledare innan utbildningen 
börjar för att vi ska tillåta övnings-
körning.

Texten i detta blad kommer från Knixboken 
och är producerad av SMC Uppsala
Foton: Linus Pettersson & Roger Söderbom



SÄKERHETSKONTROLL 
Vid all fortbildning i SMC:s regi, ska 
säkerhetskontroll av deltagarens mo-
torcykel och skyddsutrustning göras 
före första praktikpasset. Motorcykel 
eller utrustning som inte klarar säker-
hetskontrollens minimikrav får inte 
delta i SMC-kurs! Vid minsta tveksam-
het gäller Träningsledarens beslut.

Minimikrav på motorcykel:
■ Inregistrerad
■ Kontrollbesiktad
■ 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 hjul-
lager

Minimikrav på skyddsutrustning:
■ Skyddskläder - ämnade för motorcy-
kelåkning
■ CE-märkt Ryggskydd (EN 1621-2)
■ Bröstplatta - rekommenderas
■ Hjälm ämnad för motorcykelåkning 
(integralhjälm rekommenderas)
■ Stövlar - ämnade för motorcykelåk-
ning
■ Handskar - ämnade för motorcykel-
åkning (hårda handskar rekommen-
deras)

Undvik metallföremål som t.ex. nyck-
lar eller mobiltelefoner mm under 
skyddskläderna 

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.

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 fotogra-
fera, fråga Träningsledaren/Depåche-
fen.
■ 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.

FLAGGOR OCH ANDRA SIGNALER
Det finns fem olika signalflaggor som 
används vid Knixkurser:
Flaggorna visas av träningsledare/
depåchef vid start-/målplats och vid 
flaggvaktsposteringar inom banområ-
det.

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 bandepån. 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.

Ibland använder instruktörerna olika 
signaler till dig ute på banan. Ta reda 
på vad som gäller där du kör.

”FAST LANE” (utanför bandepån)
Utanför banstaketet finns en asfalt-
slinga som kallas Fast Lane. Den kan 
användas för underlätande av omkör-
ningar, samtal mellan deltagare och 
intstruktör mm. Där råder begränsad 
hastighet och obligatoriskt stopp (i 
höjd med mållinjen) innan utfart på 
banan igen.

OM OLYCKAN ÄR FRAMME
Om någon deltagare råkar ut för en 
olycka så ska du som deltagare inte 
stanna. Stillastående fordon utgör 
bara ytterligare risk. Instruktörer el-
ler andra funktionärer kommer att ta 
hand om eventuella olyckor. 
Om du själv råkar ut för en olycka så 
ligg kvar så kommer du omedelbart 
att få hjälp.

INCIDENTRAPPORT
Om du skulle råka ut för en in-
cident i form av omkullkörning,  
kollision eller liknande, får du (till-
sammans med din instruktör) fylla i 
en incidentrapport med uppgifter om 
vad som hänt. 
Vi behåller uppgifterna och kan läm-
na dem vidare om något försäkrings-
bolag kräver det.


