KNIX
Här hittar du din närmaste Grundkurs Knix:

Dalarna, Amsberg, www.svmc.se/dalarna
Gotland, Gute Karting Ring, www.svmc.se/gotland
Gävleborg, Rörberg, www.svmc.se/gavleborg
Jämtland, Bergringen och Lungre www.svmc.se/jamtland
Norrbotten, Pite Dragway www.svmc.se/norrbotten
Skåne, Lockarp och Klippan, www.svmc.se/skane
Stockholm, Tuvängen, www.svmc.se/stockholm
Södermanland, Gröndal, www.smcsodermanland.se
Uppsala, Rörken och Vessingsboda, www.svmc.se/uppsala
Värmland, Kristinehamn, www.svmc.se/varmland
Västerbotten, Trollringen, www.svmc.se/vasterbotten
Västernorrland, Varggropen, www.svmc.se/vasternorrland
Västmanland, Gröndal, www.svmc.se/vastmanland
Västra Götaland/BMW-klubben, Viskafors, www.bmwklubben.se
Västra Götaland, Glimminge och Varbergs Gocart, www.svmc.se/
vastragotaland
Örebro, Täby Motorstadion, www.svmc.se/orebro
Östergötland, plats ej klar i dagsläget, www.svmc.se/ostergotland

GRUNDKURSER PÅ GOKARTBANA

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
bästa förutsättningar 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. På distriktens hemsida www.svmc.se/
distrikt hittar du aktuell information.
   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 SMCmedlem betalar alltid lägre avgift. Kolla på www.svmc.se/distrikt
vad som gäller för banorna i din närhet. Ofta finns en bullergräns
och det kan ansvariga i distriktet upplysa om.
   Anvisningar, tips och rekommendationer finns i Knix-boken
som du kan ladda ner från www.svmc.se/school. Den får du också
när du kommer som deltagare på någon av Knix-banorna.
  På www.svmc.se/school finns ett stort utbud av fortbildning
för motorcyklister, över 200 tillfällen och fler än 15 000 deltagarplatser! Här kan du också hämta ”Full kontroll” som innehåller massor av bra läsning om körteknik med mera.

