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Husk, full tank og godt kledd....Ut på tur...

Det er sommer...
Det er sommer, det er sol og det er søndag og du skal 
ut på fellestur med venner. En i utgangspunktet hyg-
gelig aktivitet som imidlertid fort kan bli et mareritt 
hvis man ikke tar hensyn til erfaringsnivået til de som 
er med på turen. Å kjøre mange motorsykler i følge 
er moro, men det krever disiplin og aktsomhet. Vi har 
alle forskjellig kjørestiler og tempo. Det som er rolig 
og udramatisk for en erfaren motorsyklist kan virke 
farlig og stressende for en som er uerfaren og fersk. 

Vær ærlig 
Ved felleskjøring gjelder det å være ærlig i forhold 
til eget prestasjonsnivå. For mange ferske mo-
torsyklister kan en fellestur sammen med erfarne 
motorsyklister bli en eneste lang aha-opplevelse, 
og virke som en katalysator for å lære seg å kjøre 
motorsykkel. Men det kan like fort vippe den andre 
veien hvis man tøyer egne grenser for langt. De er-
farne vil gjerne vite ditt erfaringsnivå før man legger 
av gårde. Men uansett hvor mange som er på tur 
sammen, er det bare du selv som er ansvarlig for din 
egen kjøring.    

Bestem selv 
Husk at du selv må bestemme hvordan du ønsker å 
kjøre. Selv om vi kjører i følge er det ikke ”følg leder-
en” som er regelen, sykkelen foran deg kan gjøre feil. 
Det er også viktig å være tøff nok til å si ifra at dette 
går fort for meg. Eller spørre ” er det bare meg,  
eller kjørte vi veldig fort i de siste svingene?” 

Trafikkspillet...
Det finnes de som setter likhetstegn mellom det 
å aldri oppleve farlige situasjoner i trafikken, og 
det å være en god trafikant. Samtidig er det daglig 
motorsyklister som unngår døden med kun en hårs-
bredd, uten en gang å vite at de har vært involvert i 
en farlig situasjon. Det er ikke bare en utvannet klisjé 
å hevde at ”å kjøre MC er å tenke MC”. Hvis ikke du 
har med hodet ut i trafikken, er sjansen stor for at du 
heller ikke får det med deg hjem igjen.

Selvinnsikt 
Å kjøre motorsykkel handler i stor grad om å være 
aktivt med i sin egen transport. Man må kjøre med 
men en høy grad av selvtillit og gjøre krav på sin 
plass i veien og trafikken.  
Fordi vi motorsyklister kjører de minste kjøretøyene 
må selvinnsikten vår være desto større. 

Av motorsykkelutstyr er det bare hjelm som er 
påbudt å bruke. Men mange hevder etter hvert at 
ryggskinne er nesten like viktig som hjelmen. Og for 
drevne motorsyklister er det like utenkelig å sette seg 
på sykkelen uten ryggskinne, som det er å kjøre av 
gårde uten hjelm. 
Å legge ut på motorsykkeltur kan sammenlignes litt 
med å gå på ski i fjellet. De fleste nordmenn vet at 
man trenger bra og riktig utstyr på en skitur. Sånn 
er det også med motorsykkelkjøring. Men husk at 
utstyret du velger skal passe både til kroppen din og 
til den turen du skal ut på. Du blir ikke løs og ledig 
i armene hvis du er stappet som en julegris under 
kjøreutstyret.

Utstyr...



For mange motorsyklister er det å kjøre flere  
sammen den ultimate motorsykkelopplevelsen. Men 
det innebærer også noen andre utfordringer enn det 
å kjøre alene. Og jo større gruppen er, jo større kan 
utfordringene være.

Fasit 
Det er neppe noen fasit på hvordan en gruppe skal 
organisere seg. Skal den/de mest erfarne kjøre foran 
eller bak? Hvor i gruppa skal den/de minst erfarne 
plasseres? Men det er noen grunnregler å variere ut 
ifra. 
 
Grunnregler 
- Den som kjører foran, må vite hvor man skal. 

- Forankjørende (altså ikke bare den som kjører helt 
forrest) må ikke kjøre videre gjennom et veikryss 
uten å ha kontroll på at den bakenfor følger på.

- Skal man holde gruppen samlet må det kjøres på 
den minst erfarnes premisser. Synes de mest erfarne 
at dette blir kjedelig er det bedre å dele gruppen og 
«møtes til middag».

- Man må gjøre klare avtaler. Og jo mindre erfaren 
gruppen er med å kjøre sammen, jo viktigere er klare 
avtaler.  Det er ikke nødvendigvis klare avtaler at den 
mest erfarne forklarer hvordan ting skal gjøres og så 
setter seg på sykkelen og kjører foran. Få de minst 
erfarne og mest usikre i tale!

- På veistrekninger med bred og nogen lunde oversik-
tlig vei er det naturlig å kjøre med «sikk-sakk»-plas-
sering i gruppen. Det gjør gruppen mer kompakt, 
men gir allikevel oversikt og handlingsrom for hver 
enkelt. Uansett må man passe på sitt eget handlings-
rom og unngå og invadere andres.  
 
- Når det kjøres forbi så gjør det ordentlig! Husk at 
det kommer en eller flere bak deg som også skal ha 
plass.

- Jo større gruppen er jo lengre tid tar bensinstopp, 
tissepauser, isspising ol. Det betyr at dagsetapper bør 
kortes inn når gruppestørrelsen øker. Det må man ta 
hensyn til når turen planlegges.

GOD TUR!

Kjøring i gruppe...
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