
Køreteknisk Kursus  - Køreteknisk anlæg Randers  
 
 
Kursus formål: 
Kurset har til formål at skabe en grundlæggende teoretisk indsigt i kørsel på motorcykel, herunder styre, 
bremse kendskab, samt faktorer som påvirker og har indvirkning på kørselssikkerheden. 
 
 Kurset består af en teoretisk og efterfølgende praktisk del, hvor deltagerne gennem øvelser på banen skal 
vise at de har forstået at omsætte teoretisk viden, gennem praktiske øvelser. 
 
Kursets overordnede formål er at øge køresikkerheden hos den enkelte kursist og gøre kursisten til en 
bedre kører – gennem øvelser på banen, både som enkelt kører som ved kørsel i større/ mindre grupper. 
 
Kursus indhold: 

 Bremse og styreøvelser – bremsepunkter – brug af for- og bagbremse 
 Slalom kørsel på langs og på tværs 
 Ovalbane med kontrastyring og visuel styring 
 Undvigemanøvrer 
 Indstyring i kurve med særlig vægt lagt på neutral gasgivning, nedlægningsvinkel apex og svingets 

udgang. 
 Praktikken vil blive højt prioriteret – der lægges stor vægt på køresikkerheden og overhalinger eller 

forbikørsel under kurset vil ikke være tilladt. 
 
Program: 
Kl. 10.00 Velkomst og Introduktion – kaffe og rundstykker 
 Teoriundervisning – udlevering af kursus materialer 
Kl. 12.00 Frokost 
Kl. 12.30  Teori omsættes i praktiske øvelser på banen 
Kl. 15.00 Evaluering 
Kl. 15.30 Afslutning. 
 
Instruktør: 
Kurset  afholdes af MC Instruktør Jens Ole Skovbo, der gennem 8. år har været instruktør i Færdselspolitiet 
– Uddannet hos BMW München, ved dr. Gerhard Falck. Uddannet MikeLima. Motorcykelleder til Politi 
escorter. 5 år som instruktør på avancerede MC kurser hos FDM Jyllandsringen – arbejder på 14. år som MC 
instruktør hos Tradium Ring Djursland og har i 9 år kørt Europa mesterskab FIM i Enduro. 
 
 
Vel Mødt 
Chapter Jylland Syd 
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Director 
 
NB1: Max 16. deltagere – påklædning, godkendt hjelm og motorcykelbeklædning, herunder handsker. 
 
NB2: Vel gennemført kursus kan danne grundlag for HOG Safe Rider PINS/ PATCH og hvis behov udpegning som 
Roadcaptain. 


