SMC School 2020

SMC School bedriver fortbildning för MC-förare på många orter
runt om i landet. Tempot och upplägget anpassas till deltagarnas
förkunskaper och kompetens med syftet att deltagarna ska få lära
sig att få flyt i körningen och på samma gång bli en säkrare förare
i trafiken.
SMC School och sport har ett gemensamt bokningssystem
där du kan betala din kurs direkt på www1.svmc.se/kurser/
Där hittar du överskådlig information om varje kurs och det är enkelt att se om det finns platser kvar. Varje person har sina egna
inloggningsuppgifter där du får din egen statistik och har koll på
vilka kurser du gått. Du skapar inloggning en gång som kopplas till
medlemsregistret sedan är det enkelt att få all information.
Efter avslutad kursdag återvänder du till anmälningssidan
och fyller i en kursutvärdering. När detta är fullbordat har vi vunnit en hel rad fördelar:
• Kursen är slutförd du som deltagare är godkänd, så bokningssystemet håller koll på dina kurser.
• SMC har fakta, historik och forskningsunderlag för framtida
bruk i vårt trafiksäkerhetsarbete.
• Instruktörer och coacher har fått beröm och kritik för sin
insats. Arrangören har fått en bild av hur arrangemanget
uppfattades.
Kurserna i detta häfte är de flesta av alla de BKK och Sport
kurser SMC planerar att genomföra på̊ storbana under säsongen 2020 (kan tillkomma eller försvinna någon). Fler kurser och
mycket mer information finner du på̊ www.svmc.se/school
och www.smcsport.se
Om du söker mer läsning kan vi varmt rekommendera Full
Kontroll och Bra Tänkt, du finner dessa samt mycket mer på
www.svmc.se/info
Kurserna anmäler du dig till oberoende av varandra.
Tillsammans bildar de en helhet som gör dig till en mer
komplett och säkrare MC förare. Anmäl dig omgående!
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Våra kurser

SMC Grundkurs (GK) Du ska vända på landsvägen. Du kör
ibland i stan, du ska trixa runt i ett trångt parkeringshus. I stadstrafik vill du lära dig att se situationer och hantera och balansera
både dig själv och MC:n med full kontroll och med ett mjukt leende på läpparna.
SMC Grundkurs Knix kallas vårt utbildningskoncept där vi
närmar oss hojåkarnas drömvägar. Tänk dig en slingrande serpentinväg med massor av roliga kurvor och utmanande knixiga
dolda partier, men också en av de farligaste trafikmiljöerna. På
Knix tränar vi i ett tryggt tempo, alltid rätt placerad på vägen och
med goda marginaler. Detta för att bli bättre på att hantera överraskningar och medtrafikanter med den där goa känslan av kontroll i magen. Vi ger dig verktygen och kunskapen för att njuta av
både vägen och landskapet.
SMC BKK (Broms- och Kurvkurs Storbana) Vi ger dig möjligheten att maximera din personliga utveckling på två hjul. Med
hjälp av erfarna och engagerade instruktörer får du lära dig att
hantera din mc, såväl som dig själv, för maximal kontroll för de
lite snabbare landsvägarna i farter från 70 kilometer i timmen.
Lär dig köra på rätt sätt, se det du måste, få tid att planera din
körning. Det svåra blir lätt, den otäcka upplevelsen försvinner
och ersätts med glädje och välbehag.
SMC Grundkurs Grus. Ingen ska behöva vända bara för att
man råkar på en grusväg! Det finns flera olika gruskurser, för
landsvägshojar och fram till rena grusäventyr. Att behärska ett
löst underlag är nyttigt och lärorikt för alla MC-förare oavsett MC.
SMC Sport håller licensutbildningar för dig som funderar på
tävlingskörning. Vi håller även rena roadracing-träningar där
du lär dig att vara först ut ur kurvan. Du avslutar dagen med ett
prova-på-race som ingår i vårt klubbmästerskap. Mer information hittar du på www.smcsport.se
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Knix är SMC:s grundkurser på gokartbana

SMC har sedan flera år arrangerat Knix-kurser på gokartbanor. Syftet är att du ska bli en bättre och säkrare MC-förare och
därmed ökar trafiksäkerheten. Att det dessutom är vansinnigt
roligt är en bonus. Även om hastigheterna inte blir så höga är
Knix en utmaning. På banan gäller det att känna sin hoj till 100
procent. Utmaningen är att bli ett med hojen. Man kan se alla
typer av motorcyklar och motorcyklister. Alla tas om hand av utbildade instruktörer och deltagarna delas in i lämpliga grupper
efter förkunskaper.
För att kunna få delta krävs att du har minst trafikförsäkring
på din MC. Varje deltagare måste delta i en introduktionskurs vid
första körtillfället. Där presenteras fortbildningen och de regler
som gäller under körning. Körpass varvas med teori för att ge deltagarna de bästa förutsättningarna att utvecklas. Fullgod skyddsutrusning är ett krav och vi rekommenderar ryggskydd.
Många av arrangörerna har drop-in system, där ingen föranmälan behövs. Det är begränsat antal utbildningsplatser i
varje grupp och man kan bli utan plats. Kolla upp vad som gäller
i ditt distrikt. Boka gärna i förväg!
Grundkurs Knix är fortbildning men numera är det också til�låtet att öva på Knix-banor för den som övningskör. Du måste
givetvis ha med din handledare som ansvarar för dig under övningarna. Deltagaravgifterna skiftar mellan de olika banorna men
SMC-medlem betalar alltid lägre avgift. Ofta finns en bullergräns
och det kan ansvariga i distriktet upplysa om.
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Information och bokning

För att läsa mer om vad som gäller i just ditt distrikt gå in på:
www.svmc.se/distrikt
För att komma till bokningen för samtliga grundkurser:
grundkurser.svmc.se/
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För att bli en säker motorcyklist krävs träning, träning och åter
träning. SMC rekommenderar att den som övningskör på motorcykel deltar i både teoretisk och praktisk utbildning på trafikskola
och kompletterar med privat övningskörning.
Alla som övningskör på MC kan också delta i två typer av kurser
inom SMC: Grundkurs ”avrostning” och Knix på gokartbanor. Här
får alla som ska ta MC-körkort en möjlighet att träna olika moment
tillsammans med andra motorcyklister och SMC:s instruktörer. En
förutsättning är att den som övningskör deltar med sin handledare.

Handledaren har ansvaret för eleven under hela kursen och måste
följa SMC-instruktörens instruktioner. Handledaren ska närvara vid
alla instruktioner från SMC-instruktören och ansvarar för att eleven
har förstått instruktioner och övningar och att eleven avstår från
övningar som handledaren bedömer som olämpliga. Handledaren
behöver inte delta i körningen, så länge han/hon har tydlig uppsikt
över eleven. Självklart bär eleven skylt eller väst märkt ”Övningskör”
under hela kursen! Innan kursen startar ska ett avtal om övningskörning vid SMC-kurs vara påskrivet av deltagare och handledare.

I många distrikt arrangeras grundkurser som tidigare kallades
”avrostning”. Kurserna kan ha lite olika innehåll men balansoch bromsövningar ingår alltid. Det är ett bra sätt att komma
igång att träna vintertrötta muskler och reflexer som är bra att
ha som motorcyklist. Vi bromsar, balanserar, svänger, prövar
och övar. På vissa orter kan man boka plats i förväg. Läs mer på:
www.svmc.se/distrikt

Dalarna: Amsberg (och Monzta)
Gotland: Gute Karting Ring
Gävleborg: Rörberg
Halland: Varberg, Anderstorp och Halmstad
Jämtland: Bergringen
Kalmar: Skogstorp Gokartbana
Norrbotten: Pite Dragway och Vuollerim Karting Ring
Skåne: Lockarp, Klippan och Norra Åsum
Stockholm: Tuvängen
Södermanland: Gröndal
Uppsala: Rörken och Vessingsboda
Värmland: Kristinehamn
Västerbotten: Alvik, Klacken, Trollringen
Västernorrland: Varggropen, Norrlands Motorpark,
Mittsverigebanan
Västmanland: Gröndal och Hässlö
Västra Götaland: Viskafors, Skövde Kartingbana eller Lidköping
Örebro: Täby Motorstadion
Östergötland: Raceland Norrköping och LMS Linköping
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Gemensamt för gruskurserna är att deltagarna ska lära sig att hantera sin MC på grus och löst underlag. Många har tagit körkort utan att
ha kört en meter grusväg. Kurserna är öppna för alla MC-förare oavsett motorcykel. Du kanske vill slippa rädslan i ett vägarbete, slippa
vända när asfalten övergår till grus eller du kanske kör äventyrshoj
och vill lära dig mer? Då ska du prova en gruskurs med SMC.
Kurserna är indelade i fyra olika nivåer baserat på tidigare
genomförda gruskurser.
• Nivå 1L (landsvägs-MC): vänder sig till alla MC-förare oavsett MC-modell som vill bli säkrare att köra på grusväg.
• Nivå 1 grundkurs: för MC-förare som vill lära sig grunderna
i grus och offroad-körning.
• Nivå 2 fortsättning och påbyggnad: för den som gått nivå
1 men vill köra mer grus än asfalt.
• Nivå 3 avancerad gruskurs: för den som gått nivå 1 och 2
och vill göra mer avancerade moment och övningar.

Här kan du gå gruskurs 2020!

Gotland: Folkracebanan Follingbo
Gävleborg: Storvik
Jämtland: Furulund
Norrbotten: Boden
Skåne: Sösdala och Norra Åsum
Södermanland: Gröndal
Uppsala: Rörken
Värmland: Gräsmark, Grums och Fattigskogen Malung
Västerbotten: Holmsund
Västernorrland: Sundsvall
Västra Götaland: Uddevalla och Götene
Örebro: Storstenshöjden
Östergötland: Norrköping och Kråkvilan
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Vi kollar över däcken och får besiktiga
varandras hojar.
Det blir mycket teori. När vi ska ut
på första körpasset känns huvudet fullsmockat med saker att tänka på. Väl ute
på banan känns det lugnare i huvudet. De
två första varven åker vi efter instruktörerna och känner på hojarna. Vi ska mest
ta oss runt och lära känna banan. För att
ha full fokus på sig själv, och inte störas av
det som händer bakom har vi tejpat över
backspeglarna eller tagit bort dem. Likaså
har vi tejpat över hastighetsmätaren. Slår
vi ner blicken på mätaren har vi förlorat
två sekunder. I hundra kilometer i timmen
kommer vi ganska långt på den tiden. Fokus ska ligga på körningen.

Körteknik

Att bli en bra MC-förare kräver övning. Att dessutom bli en säker förare
kräver ännu mera övning. SMC School arrangerar kurser på storbana, så
kallade Avancerade kurser, för att vi som motorcyklister ska få möjligheten
att öka kunskapen och medvetenheten i vår körning.

V

id inskrivningen ringlar en lång kö
med förväntansfulla hojåkare Jag
ska gå Steg 1 i långsam grupp. När
körkortet är kollat och jag är avprickad
får vi som aldrig kört på bana tidigare
en förhandsgenomgång av träningsledaren för dagen. Han förklarar lite hur det
kommer gå till och vad vi förhoppningsvis kommer lära oss under dagen.

Förarmöte

När alla skrivit in sig är det dags för förarmöte. Vi går igenom vad de olika flaggorna
betyder. Gul betyder omkörningsförbud,
röd att något hänt och att vi ska köra in i
depån omgående. Låter det för mycket från
hojen kommer bullerflaggan upp, en svart
med ett vitt kryss på. Och så klart målflaggan som visar att passet är slut. Vi delas upp
i grupper beroende på vilken kurs vi ska gå
och vilken grupp vi tillhör. Vi blir 16 per-
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soner i långsamma gruppen som delas upp
i två mindre grupper. Instruktören i min
grupp pratar lite om förväntningar och vad
vi i gruppen vill få ut av dagen.

Innan första passet

Första genomgången är det mycket prat.
Instruktören går igenom hur banan ser ut
och förklarar att tänket kring körningen
här ska vi ta med oss ut på vägarna sedan.
Målet med kursen är att vi ska bli säkrare
MC-förare och känna trygghet i det vi gör.
Vi plockar isär körningen i delmoment, för
att vi i slutändan ska kunna koppla ihop
allt och få en helhet i körningen. Men
framför allt ska vi ha kul.
Innan vi ger oss ut på banan gör vi en
enkel säkerhetskoll av motorcykeln. Ser
över att allt sitter fast, att inget läcker, att
vi har fungerande bromsar och att kedjan
har ett bra spel för just min motorcykel.

Varje grupp kör 20 minuter på banan,
sedan genomgång och vila i 40 minuter.
Det är alltid en grupp ute och kör. När vi
samlas i depån igen har redan många förväntningar infriats. Första övningen går ut
på att lära sig hantera gasen. Vi får i uppgift att tänka på vilken gaskontroll vi har
och hur och när vi använder den. Dagen
varvas med körning och teori. Vi ska välja
rätt växel och använda en effektiv motorbroms. Det förkortar inte bara bromssträckan utan körningen blir mer stabil. Vi
lär oss att det är viktigt att bestämma sig
för när vi ska svänga. När vi kommer till
svängpunkten ska vi ha en kort ”ha-detbra”-sträcka och sedan gasa oss ur kurvan. Vi ska också tänka på att svänga sent
i kurvan. Redan efter några pass märker
jag skillnaden i min egen körning. Efter
en del övning och genom att använda mig
av tipsen jag fått blir det ett jämnare flyt
i min körning. Efter lunch tränar vi motstyrning och att luta kroppen på rätt sätt.
Jag känner själv att jag kör lite stelt emellanåt. Efter lite coaching blir det mer avslappnat. Instruktörerna åker med oss på
banan. Ibland kör de upp framför och visar
personliga tips. De står även vid sidan om
banan och tittar på hur vi kör för att kunna
ge tips och råd vid genomgångarna. I Steg
1 går vi även igenom sittställning. Hur vi
sitter när vi kör påverkar körningen mer
än vad man kan tro. Hur vi rör oss på motorcykeln påverkar vart den tar vägen. Att
förankra sig i tanken vid inbromsningar
gör att du har mer kontroll över fordonet.
När dagen är slut är även jag helt slut.
Men kursen är bland det bästa jag gjort sedan
jag tog mitt körkort. Det har varit otroligt givande och jag känner mig redan säkrare som
förare. Efter en heldag på kurs somnar jag
ovaggad, samtidgt som jag förväntansfullt ser
fram emot nästa kurs och Steg 2.
Text: Malin Westling Bild: Johan Ström
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verkar vart vi kommer i kurvan. Instruktörerna ger instruktioner om att vi tydligt
ska visa vart vi tittar. En sekund innan vi
svänger ska vi vrida huvudet åt det hållet
vi ska. Instruktörerna verkar vara överallt för de ser precis det vi gör och inte
gör ute på banan. När vi återigen har en
genomgång gör vi en övning som visar hur
mycket vi verkligen ser i periferiseendet.
Vi står på ett led och sträcker ut armarna.
Sakta ska vi föra händerna framför oss för
att tänka på när vi verkligen kan se våra
händer fast vi bara tittar rakt fram. Det ger
oss en uppfattning om vad det är vi ser när
vi kör. Och hur viktigt det är att ha blicken
på rätt ställe för att få en så säker körning
som möjligt. När vi ska ut på banan igen
ska vi tänka in hela kroppen i körningen.
Hur sitter vi och var placerar vi oss på
hojen. Genom att böja armarna litegrann
och att mot-styra blir det lättare att följa
svängen. Vi ska också fokusera på vart vi
har apex, det vill säga själva brytningspunkten i kurvan vi kommer in i. Vi testar
att svänga tidigt i kurvan och jämföra med
vad som händer om vi svänger sent.

Kroppsförflyttning

Det är småkallt denna morgon och regnet hänger i luften. Under helgen
pågår kursverksamhet med SMC School för fullt på Gelleråsen utanför
Karslskoga. Det här är min andra dag i utbildningen och idag är jag här för
att gå Steg 2.

N

u är det dags för Steg 2 och jag
har även idag valt den långsamma
gruppen. Det finns tre nivåer att
välja mellan, långsam, medel och snabb.
Inför varje kurs börjar dagen med ett
förarmöte där flaggor, regler, och lite praktiskt information gås igenom. Därför faller
det sig naturligt att vi börjar med att repetera det vi pratade om under Steg 1. Vi går
igenom vad gaskontroll innebär och hur vi
kan få en säkrare körning genom att ha full
kontroll på hur och när vi gasar. Framför allt
i kurvor. Vi pratar om var vi har blicken någonstans när vi kör. Instruktörerna påminner om att vi inte ska låsa blicken framför
framhjulet, utan lyfta blicken och titta långt
fram. Det ökar inte bara balansen och ger
mer stabilitet, utan vi kan också upptäcka
hinder på vägen tidigare.

En hand på styret

Efter första passet tycker instruktörerna
att vi alla körde lite stelt. För egen del kan
jag bara hålla med. Om det är kylan som
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gör det eller att jag känner mig lite ovan
med motorcykeln kan jag inte avgöra. För
att tänka på hur vi gasar och koncentrera
oss på övningen ska vi köra hela nästa pass
med bara en hand på styret. Det känns lite
otäckt till en början, och in i första sväng
gäller det att hålla tungan rätt i mun.

Hitta flytet

Jag har svårare att hitta flytet idag. Ganska
direkt under nästa körpass märker instruktören att det inte går så bra för mig. Hon kör
upp framför mig och klappar på sidan av sadeln. Det är tecknet för att jag ska ta rygg på
henne och följa hennes spår. Dels visar hon
att jag ska slappna av i armarna, hur jag ska
luta i kurvorna och flytta kroppen för att ta
kurvorna på ett bättre sätt. Även spårvalet
hon visar är lite annorlunda än det jag precis
kört. Hennes hjälp ger direkt påverkan på
min körning. När hon kör iväg för att hjälpa
nästa elev så har jag hittat ett bra flyt igen.
Vi fortsätter att prata om var vi har
blicken och diskuterar hur mycket det på-

Innan dagen börjar lida mot sitt slut övar
vi på kroppsförflyttningar på motorcykeln.
Vad som händer med hojen och mig som
förare om jag lutar mig. Nackdelarna om
du lutar dig i kurvorna är att sikten kan
blir sämre. Du och hojen blir bredare och
tar mer plats på vägen. En undanmanöver
för ett oväntat hinder blir mycket svårare.
Fördelarna med en mer upprätt körställning är att du kan svänga mer. Instruktörerna uppmanar oss att våga hänga ut mer
och flytta nederdelen av kroppen. I nästa
övning testar vi att först vinkla ut benet
och sedan flytta efter med rumpan. Och att
förankra oss ordentligt i hojen.
Mot slutet av dagen märker jag att
det vi gick igenom i Steg 1 börjar sätta sig
ordentligt. Som instruktörerna sa, det vi
gör i Steg 1 landar till slut i Steg 2. I en av
genomgångarna under eftermiddagen får
vi se vår körning på film. Det var riktigt
roligt och nyttigt att se. Man tror att man
lutar sig jättemycket, men i själva verket är
det inte riktig så. Men de som vågar luta
lite mer, och gör alla övningar ”rätt” blir
bra exempel på hur mycket smidigare och
säkrare körningen blir. Det jag tar med
mig från dessa två dagar är en mycket rolig upplevelse. Men fram för allt har SMC
School gett mig något obetalbart. Jag har
lärt mig att köra motorcykel på ett säkrare
och bättre sätt. Jag har en mer självsäker
känsla inom mig när jag kör.
Text: Malin Westling
Bild: Joachim Sjöström
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GELLERÅSEN

RUDSKOGEN

ARLANDA TEST TRACK

Gelleråsen ligger 6 km norr om
Karlskoga, 50 km väster om
Örebro

Rudskogen ligger i Østfold,
södra Rakkestad Kommun, på
gränsen till Sarpsborg

Arlanda Test Track ligger i nära
anslutning till Arlanda, cirka 3
km från terminalerna

BKK
Fredag 17 april
Lördag 18 april
Söndag 19 april
Lördag 30 maj
Söndag 31 maj
Lördag 27 juni
Söndag 28 juni
Torsdag 30 juli
Fredag 31 juli
Lördag 1 augusti

BKK
Måndag 29 juni
Tisdag 30 juni
Onsdag 1 juli

BKK/prova på
Lördag 9 maj
Söndag 10 maj/prova på
Söndag 24 maj
Lördag 13 juni
Söndag 14 juni
Lördag 22 augusti
Lördag 5 september

SMC SPORT STEG 5 & 6
Fredag 17 april
Lördag 18 april
Söndag 19 april
Lördag 16 maj
Söndag 17 maj
Lördag 30 maj
Söndag 31 maj
Torsdag 30 juli
Fredag 31 juli
Lördag 1 augusti
Fredag 11 september
Lördag 12 september
Söndag 13 september

SMC SPORT STEG 6
Måndag 29 juni
Tisdag 30 juni
Onsdag 1 juli

RING KNUTSTORP

Ring Knutstorp ligger 32 km
öster om Helsingborg
BKK
Tisdag 5 maj
Onsdag 6 maj
Söndag 17 maj
Söndag 7 juni
Söndag 23 augusti
SMC SPORT STEG 6
Tisdag 5 maj
Onsdag 6 maj
Tisdag 28 juli
Onsdag 29 juli

KINNEKULLE RING

Kinnekulle Ring ligger 6 km
nordväst om Götene, 18 km
nordost om Lidköping
BKK
Lördag 2 maj
Lördag 2 maj/customkurs
Lör-sön 2-3 maj/adventure-kurs
Söndag 3 maj
Lördag 4 juli
Söndag 5 juli
Lördag 29 augusti
Söndag 30 augusti

LINKÖPINGS MOTORSTADION

Linköpings Motorstadion är belägen vid Sviestad, 5 km sydost om
Linköpings centrum utefter väg 35
BKK
Lördag 12 september
Söndag 13 september

STURUP RACEWAY

Sturup Raceway ligger cirka 2
km från Malmö/Sturup Airport
BKK
Lördag 4 juli

Sveriges MotorCyklister

Gamla Tunavägen 30, 784 60 Borlänge
Tel: 0243-669 70
E-post: info@svmc.se

Läs mer och boka din plats på www.svmc.se/school. Du kan

Försäkring under SMC:s fortbildning

SMC har ett unikt samarbete med försäkringsbolagen. Samtliga trafikförsäkringsbolag stödjer SMC:s fort-bildningar genom att låta minst trafikförsäkringen gälla även om kursen genomförs på inhägnat tävlingsområde. Flera bolag väljer även
att låta kaskoförsäkringen gälla, om en sådan är tecknad. Trafikförsäkringen ersätter personskador på förare, passagerare
och andra inblandade (tredje man). Dessutom ersätter trafikförsäkringen skador på annans egendom som till exempel annat fordon eller ett staket om felet är ditt. Trafikförsäkringen
ersätter inte skador på eget fordon. För detta måste man ha en
vagnskadeförsäkring (kasko).

Försäkring under SMC:s grundkurser

Motorcykelns trafik- och vagnskadeförsäkring gäller i samtliga
bolag i samband med grundkurser som är godkända av SMC.
Det gäller även grundkurser som arrangeras och är godkända
av SMC och som genomförs på inhägnat tävlingsområde och
Knix-kurser på gokartbanor.

Försäkring under SMC:s BKK storbanekurser –
”Stegutbildningen 1-2-3-4”

Trafikförsäkring gäller på SMC:s BKK trafiksäkerhetskurser;
steg 1-, 2-, 3- och 4-kurser som genom-förs på inhägnat tävlingsområde och som arrangeras och är godkända av SMC.
Samtliga bolag låter vagnskade-försäkringen gälla under steg
1-3. Några bolag har inskränkning i steg 4 (If, Länsförsäkringar
och Trygg-Hansa).

Försäkring på SMC Sports steg 5 och 6

Via din Svemo-licens får du personligt försäkringsskydd. Största
delen av din licens är försäkringspremie. På steg 6 är det ett krav
att du kan uppvisa din licensbricka innan dagens träning börjar.
Det räcker inte att uppvisa intyget på att du är godkänd på steg 5.
SMC Sport rekommenderar att du kollar försäkringsskyddet i licensförsäkringen, och förstärker ditt skydd med en extra
olycksfallsförsäkring. Var noggrann med att denna försäkring
gäller för motorsport.
Viktigt att veta är att din vanliga MC-försäkring inte gäller
när du kör steg 5 och 6 eller tävlar. Sportens regler medför också
att om du blir påkörd av tredje
part, kan du inte ställa krav om
ersättning mot någon annan.

även få info via e-post: info@svmc.se eller tel: 0243-669 70.

tänka på hur vi sitter. Steg 3 innebär att
vi pratar mycket om människan och vi går
igenom sittställningen när vi kör. Det vi
ska tänka på är att vara aktiva i vår körning. Vi jobbar med hela kroppen på hojen
för att få den dit vi vill samtidigt som vi får
bättre kontroll. Vi ska bli ett med motorcykeln. Det kan såklart variera beroende
på vad du kör för motorcykel. Men vi får
individuell coaching av instruktören om
vad vi ska tänka på. För min del måste jag
tänka på att förankra mig ordentligt med
benen och att ha fötterna lite längre bak på
fotpinnarna.
Efter en timme är det vår tur att köra
ut på banan igen. Vi ska tänka på att slappna av och jobba med kroppsförflyttningar.
Under övningen ska vi våga luta så pass
mycket att ansiktet kommer i höjd med
backspegeln ungefär. Armbågen ska peka
utåt när vi svänger. I en kurva ska ytterknät ligga tryckt mot tanken och innerknät
vinklas utåt. Vi ska överdriva rörelserna
och våga testa vad som känns rätt och inte.
När det är dags för oss att åka ut igen går
det riktigt bra. Bara att lyfta blicken gör stor
skillnad. Det är det som är så häftigt att själv
märka skillnaden i sin egen körning.

Överlevnadsinstinkt

Det har nu gått några månader sedan jag började gå SMC School:s avancerade kurser på bana. Jag har hunnit reflektera över vad jag lärt mig och
märker skillnad i min körning på vanliga vägar. Det är dags för Steg 3 som
kördes på en kurvig bana i strålande solsken.

N

u ska jag gå Steg 3 på Arlanda
Test Track. Den här banan är lite
annorlunda än traditionella racingbanor. Den är gjord för test av alla
möjliga fordon och är inte en tävlingsbana. De avancerade kurserna med SMC
School börjar sju på morgonen, så för oss
som har en bit att åka är det bra att komma en dag innan. Att vara utvilad och pigg
på kursdagen, fast klockan knappt visar
att det är morgon än, är ganska viktigt.
Som vanligt hälsas vi välkomna vid ett
gemensamt möte efter att alla deltagare
skrivits in. Vi delas upp i grupper, utifrån
vilket steg vi ska gå och vilken hastighetsgrupp vi anmält oss till. Vi besiktar varandras hojar och kollar att allt är okej. Bromsar, gasreglaget, inga lösa delar, och om
däcken är godkända.
Steg 3 är en repetition av Steg 1 och
2. Kursen fokuserar på mjuka värden och
fokus ligger på människan. Vår instruktör pratar mycket om reptilhjärnan och
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överlevnadsinstinkten. Varför vi gör som
vi gör i olika situationer. Första passet ute
på banan ska vi tänka på hur vi sitter och
reflektera över vår körning. Vi har slagits
ihop två grupper då det var ojämn fördelning i de tre hastighetsgrupperna. Jag ville
gå i en långsam grupp, men hamnar i en
blandning av långsam och medel. Redan
på första passet tyckte jag att det gick lite
fort. De andra körde ifrån mig direkt.

Bekväm

För mig är det viktigt att jag kör i en hastighet som jag känner mig bekväm med.
Det är lätt att man dras med i någon annans tempo och kör över sin förmåga. Som
deltagare är man ju där för sin egen skull
och för att man själv ska få ut så mycket
som möjligt av kursen. Alla har olika förutsättningar och nivåer. Därför tror jag att
det är viktigt att våga säga ifrån, om man
tycker att hastigheten är lite väl hög.
Inför nästa pass ska vi nu på allvar

Efter lunchen blir de flesta i vår grupp lite
trötta. Första passet efter maten tar vi det
ganska lugnt för att hitta flytet igen. Vi ska
återigen öva på gaskontroll. I början av banan är det en lång kurva. Vi ska gasa oss
genom hela kurvan, inte slå av eller hålla
jämn gas, utan öka hela tiden. Samtidigt
ska vi våga luta oss ännu mer för att känna
kontrollen. När jag gör ett bra varv känns
ett glädjerus genom hela kroppen. Varv på
varv känner jag aha-upplevelsen. Insikten
om att bankörning är otroligt roligt kommer över mig. Under teoripassen pratar vi
om överlevnadsinstinkten som vi alla har
inbyggd inom oss. Vi pratar om hur vi beter oss när vi tycker de börjar bli otäckt.
Till exempel när man kommer för fort in i
en kurva och där jag som förare känner att
det inte längre är jag som har kontrollen.
Men genom att höja blicken, våga hänga ut
från hojen och luta mig utåt får vi en tryggare och säkrare körning.
Instinkten säger att vi vill titta ner om
de blir otäckt. Men genom att förbereda oss
för kurvan i god tid ökar chanserna att känna den härliga känslan och att vi har kontroll. Under dagen hinner vi med sex pass
ute på banan på tjugo minuter vardera.
När eftermiddagen kommer är jag helt slut
i kroppen. Jag lämnar Arlanda Test Track
med ett leende. Kursen och bankörning är
fantastiskt roligt och lärorikt.
Text: Malin Westling Bild: Peter Arvidsson
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punkterna och få konstruktiv kritik på körningen gör att du som förare utvecklas och
blir en säkrare motorcyklist. För min del
har kurserna varit väldigt lärorika. Genom
att gå kurserna har jag utvecklats och lärt
mig nya saker som jag har stor nytta av i
min körning på landsvägar. Det handlar om
allt från att svänga vid rätt tidpunkt till att
vara medveten om hur motorcykeln beter
sig i olika situationer. Hur jag som förare
kan påverka att körningen blir både bättre
och säkrare.

Gaskontroll

Vi har kommit fram till den sista delen av kursen på storbana med SMC
School. I Steg 4 är det fokus på dig som enskild förare. Under hela säsongen
har jag succesivt byggt upp ett helt nytt självförtroende och fått verktygen
för att kunna köra MC på ett tryggare och säkrare sätt.

J

ag vill egentligen inte kalla Steg 4 för
det sista steget i utbildningen. Istället väljer jag att säga att jag har gått
Steg 4 för första gången. Den här kursen
är individuellt anpassad och handlar om
vad du behöver träna på och det du vill få
hjälp med. Därför är det viktigt att komma
förberedd och redan innan ha funderat på
vad du behöver och vill träna på. Gör man
det är det lättare att tillsammans med instruktören göra en studieplan för dagen.

Morgonmöte och genomgång

För min del handlar det om att träna mer
på alla moment vi gjort under tidigare kurser. Men framför allt blicken och att våga
luta mig mer i kurvorna. Instruktörerna
säger åt oss att bygga värme och mjuka
upp lite. Det är en kall morgon och det är
lätt hänt att man spänner sig och sitter för
stelt på motorcykeln. Första varven ska vi
ge oss själva tid att känna på hojen, banan,
och hur dagsformen är. Vi ska koncentrera
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oss på oss själva och fokusera på vad man
själv behöver träna på. Instruktörerna får
samtidigt möjligheten att se hur vi kör och
bilda sig en uppfattning om vad vi behöver
hjälp med under dagen. Varje steg har tre
olika hastighetsgrupper, långsam, medel
och snabb. Dessa grupper blandas aldrig
på banan. Varje grupp kör tillsammans
även om hastigheten kan variera även
inom gruppen. Tanken är inte att köra fort
utan att fokusera på de olika momenten i
övningarna och känna efter vad som känns
rätt och fel.

Individuell coaching

I Steg 4 får varje deltagare utveckla en individuell studieplan tillsammans med instruktören. Syftet är att se varje individs
svaga punkter i körningen, både på banan
och i teorin. Sedan får var och en coaching
av instruktören utifrån det. Allt utgår från
varje enskild persons behov. Det är mjuka
värden om är i fokus. Att hitta de svaga

Generellt behöver de allra flesta som går
Steg 4 öva på gaskontroll. Det vill säga hur
vi använder gasen och hur vi ska hantera
gasen. Kurserna har en stor roll. Det handlar om kunskapen om att förstå konsten att
köra sin motorcykel. Att inse riskerna med
att färdas på vägarna, och få förståelse för
vikten av att kunna planera sin körning.
Huvuduppgiften för SMC School,
och som instruktörerna vill lära ut, är att
vi behöver anpassa ingångshastigheten
så att vi har rätt fart in i kurvor från början.Detta gäller i alla situationer som vi
hamnar i. Till exempel i korsningar, kurvor, och stadstrafik. Om det springer ut
vilt på vägen och så vidare. Det handlar
om gaskontroll både vid in- och utgång
av kurvor.
Det instruktörerna vill att vi tar med
oss från kurserna är att kunna planera
körningen och att skapa sig mer säkerhetsmarginal med hjälp av ökad körkunskap.

Hittat go’-känslan

När kursdagen är över har jag hunnit
med att träna på det jag behöver. Samtidigt som jag har en bit kvar innan det
sitter helt. Jag känner att jag har en helt
ny grund att stå på. Jag tänker tillbaka på
säsongen som gått och är både glad och
stolt över att ha utvecklats så mycket i
min körning. Det har kanske inte alltid
märkts direkt under kurserna och på banorna. Emellanåt har det känts omöjligt
att göra övningarna rätt och få till det vi
övar på just då. Det har tagit en stund att
landa i det jag har lärt mig. Men istället
har jag märkt skillnad i körningen någon
vecka efter varje kurstillfälle. Jag har definitivt hittat känslan som instruktörerna
hela tiden pratat om. Den där go’-känslan
i magen som gör upplevelsen av att köra
MC så fantastisk. Som jag skrev i början
är det många som går om alla stegen flera
gånger, och det kan jag definitivt intyga
att jag också kommer att göra. Inte bara
för att det är så lärorikt, utan för att det
har varit så himla roligt.
Text: Malin Westling Bild: Arkiv
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S

veriges Motorcyklister har nu blivit godkända och får ta
emot MC-tillverkarnas kvalitetsstämpel ”European Motorcycle Training Quality Label”.
-Detta är en stor dag för SMC och våra 700 frivilliga i Schoolverksamheten som lägger ner 120 000 ideella timmar för att fortbilda MC-förare. Våra medlemmar efterfrågar fortbildning för
att bli säkrare och mer riskmedvetna MC-förare. Kurserna bidrar
till att öka säkerheten och nå Nollvisionen i Sverige, säger Jesper
Christensen, generalsekreterare i SMC.
Under hösten gjordes en speciell Knixkurs på Rörken utanför
Uppsala. Två examinatorer från Tyska DVR kom på besök på kursen för att se hur SMC arbetar med utbildnignsverksamheten och
därmed avgöra om SMC skulle bli certifierade eller inte. DVR är ett
företag som kvalitetssäkrar fortbildning i Europa.
SMC har bedrivit frivillig fortbildning för motorcyklister under 45 år och är världsledande på området. SMC School arrangerar varje år omkring 300 kurser med 15 000 deltagarplatser.
Det handlar om allt från broms- och manöver på parkeringsplatser, kurvteknik på gokartbanor och storbanor samt gruskörning. SMC School har under årens lopp utbildat och fortbildat
egna instruktörer och resurspersoner, utvecklat kursplaner och
hela koncept och sedan översatt detta till engelska inför certifieringen. Till största delen har detta bekostats av medlems- och
deltagaravgifter. Alla instruktörer har utbildats utifrån det gemensamma kurskonceptet för att ge en likvärdig plattform i hela
landet. För varje kurstyp finns separata riktlinjer. Hela SMC:s
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kurskoncept har nu certifierats.
-Kvalitetsstämpeln betyder att våra deltagare kan känna sig
trygga i att gå på kurs med SMC School. Allt material finns på
hemsidan och kurserna genomförs på samma sätt över hela landet. Samtliga kurser erbjuds SMC-medlemmar till självkostnadspris. SMC lägger omkring två miljoner kronor per år på kursverksamheten, säger Jesper Christensen.

Nya möjligheter

MC-tillverkarna i Europa startade tillsammans med den tyska
organisationen Deutscher Verkherssicherhetsrat, DVR en certifieringsmodell för MC-fortbildning för två år sedan. SMC är hittills
den enda MC-utbildaren i Sverige som certifierats och den sjunde
i ordningen i Europa.
-Certifieringen öppnar nya dörrar för SMC. Vi har kontaktats
av MC-organisationer i bland annat Norge, Finland, Island, Cypern, USA och Brasilien för att berätta om kurskonceptet. Många
vill kopiera SMC:s unika kurser men behöver utbildning av SMC
School för att komma igång, berättar Jesper Christensen som ser
fram emot att öka säkerheten för motorcyklister i hela världen.
Certifieringen har redan gett resultat. Alla som köper en ny motorcykel av MC-tillverkarna BMW, Honda, MV Agusta och Suzuki
får en SMC-kurs med på köpet.
Du kan läsa mer om kursverksamheten och certifieringen
på www.svmc.se. Vill du veta mer om DVR som certifierat SMC
Schools kursverksamhet hittar du mer information på www.dvr.de/
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Att lära sig köra motorcykel riktigt snabbt och säkert på en racerbana är för många en dröm. Den nervkittlande
hastigheter och successivt förbättra sina körkunskaper och därmed varvtider. Låter detta som något för dig?

V

i vill påstå att ta licens är lika roligt och spännande som du
upplevde att köra på bana för första gången. En ny värld
kommer att öppnas. För att ta licensen med SMC Sport så
behöver du inte vara snabb eller ha någon race-klar motorcykel.
Denna utbildningsdag passar för alla oavsett vilken typ av motorcykel du har. Du kan komma till kursen med din landsvägsmotorcykel och därefter får du coachning och hjälp med vad som eventuellt behöver justeras på din motorcykel för att uppfylla kraven
för att köra på ordinarie licensträningar.
Om du tar licens via SMC Steg 5 så krävs det att du först genomgått utbildningarna steg 1 till 4 med SMC School. Detta möjliggör då
en kortare licensutbildning då du redan innehar de grundläggande
kunskaperna om körteknik, flaggor och säkerhet om hur man beter
sig på en racingbana. Det går givetvis att ta licensen med andra arrangörer i Svemos regi, men då ser upplägget lite annorlunda ut.
I god tid innan kursen får du ditt kursmaterial hemskickat till
dig, det innehåller bland annat reglementet från Svemo. Du tar del
av materialet och kommer väl förberedd till licensutbildningen.
Första dagen: Själva licenskursen börjar på kvällen med
en mellan fyra till fem timmars lång teoretisk del om regelverket
samt tips från SMC Sports licensutbildare. Den viktigaste aspekten är säkerheten för dig själv, för din motorcykel samt i depåområdet. Detta är ett återkommande samtalsämne som handlar
både om vad du gör på och utanför banan. Kunskapen om säkerheten är viktig och SMC Sports licensutbildning vill göra allt för
att minimera brister inom detta.
Under licenskursen är det mycket diskussioner och tillsammans går ledaren igenom vad som gäller och hur man bäst hittar
i reglementet. Licenskursen går även ut på att lära sig hur man
sköter sin utrustning och hur du ska bete dig på en licensträning.
Hur procedurerna och starterna för en Le Mans start är eller en
flaggstart fungerar. I förlängningen handlar det om att ha roligt,
lära sig köra säkrare och snabbare med marginaler.
Andra dagen: Efter att din motorcykel blivit besiktigad så
är det dags för startträningar under förmiddagen. Förarna förbereds på hur race förfarandet går till på en Le Mans start och
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lampstart. Övningen är viktig och erfarenheten när det både är
full fart och tajt med utrymme är väldigt kul. Det är många förare att ta hänsyn till och du har troligtvis ett visst adrenalinpåslag
vid själva startögonblicket. Dessa starter görs oftast flera gånger
för att få en bra uppfattning om hur allt fungerar. För att klara
licenskursen så ska du genomföra dessa starter och hålla dig på
hjulen under förmiddagen. Efter avslutad utbildning så är det fri
träning på banan tillsammans med coacherna som finns där för
att ge dig tips och råd om din körning.
Foto: Malin Kullberg
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känslan av att hantera sin motorcykel med precision i höga
Då är det steg 5 och steg 6 med SMC Sport du ska välja.

H

ar du licens är du välkommen att köra med SMC Sport
steg 6, detta är oavsett vart du tagit den. Under denna träningsdag är det inte viktigast att vinna utan att åka hem
med ett leende på läpparna efter att ha haft roligt tillsammans.
En steg 6-dag innehåller förutom fri träning i olika hastighetsgrupper oftast ett eller fler teoripass med varierande innehåll
för att hjälpa dig som förare att utvecklas. Teoripassen är uppskattade och de ger dig kunskaper om motorcykel och hur man
tekniskt använder den, spårval, fysisk träning, mental coaching
med mera. Teoripassen är en del i vår ambition att vara en racingschool av hög kvalitet.
Under förmiddagen är det träning och kval inför klubbmästerskapet som är den avslutande delen i din raceträning. Detta
sker på ett gentlemannamässigt sätt. Har du ingen egen tidtagningsutrustning så ta hjälp av någon annan deltagare eller en
coach för att få en uppskattad kvaltid. Viktigt att veta är att det är
frivilligt att delta i detta prova-på-race.
Efter lunch så är det normalt ett pass med startträning men
innan dess så är det gemensamt förarmöte för alla deltagare. Här
går vi igenom startförfarandet tydligt och pedagogiskt för allas
säkerhet. Under körpasset genomförs ett normalt startförfarande
och därefter fortsätter träningen tills passet är slut. Ett startförfarande genomförs för varje hastighetsgrupp.
Sist på dagen är det dags för prova-på-racen som är en del i
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SMC Sports klubbmästerskap. Dessa race är även de uppdelade
efter hastighet med A, B, C-race och så vidare. Inga varvningar
sker under dessa race för att hålla hög säkerhetsnivå för alla deltagare. Poäng delas ut till samtliga förare som tar målflagga och
klubbmästerskapet pågår under hela säsongen och avslutas med
att en vinnare koras under sista kurshelgen i september.
Vid varje kursdag utses en ”Rider of the day”. Detta pris kan
alla deltagare nominera en person till. Exempelvis någon som
lyckats med något spektakulärt, unikt eller gjort något roligt. Vid
prisutdelningen efter dagens race så röstas “Rider of the day” vinnaren fram av deltagarna.
Som tidigare nämnts så är säkerheten det absolut viktigaste.
Alla ska kunna köra roadracing-träning med SMC Sport på ett
tryggt sätt. Därför lägger vi mycket tid på att motorcyklar och
allas beteende ska vara så felfritt som möjligt.
SMC Sport är till för dess medlemmar. Verksamheten ska
fungera som en länk till den etablerade motorcykelsporten för
landsvägsåkare som tycker om att köra fort. Man kan börja köra
steg 5 på sin vanliga landsvägsmotorcykel för att till slut stå där
med en helt reglementsenlig motorcykel och till och med kanske
sina egna sponsorer.
På SMC Sports licensträningar finns det coacher till ditt förfogande. Be dem om hjälp så får du tips på hur du kan bli snabbare, träna smartare och nå personliga framgångar.
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Bilder i denna folder tagna av Meltrockphoto MC om ej annat anges
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