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Grunnlaget for en vellykket mc-sesong starter 
med en gjennomtenkt vinterlagring og 
fortsetter med nødvendig klargjøring ved 
sesongstart. 
 

Ved å følge service-intervallene hos 
merkeforhandler øker mulighetene for å unngå 
tekniske utfordringer og feil. 
 

Nyere forskning viser at det er smart å 
etablere rutiner for sjekk og vedlikehold av 
baiken både før og etter hver tur. 

FORUTSETNING 



SYNLIGHET 
Motorsykler er mindre 

“synlige” i trafikken 

sammenlignet med biler. 
 

Gjennomføring av tiltak som 

gjør at andre trafikanter “ser” 

deg er et av flere viktige 

virkemidler for å redusere 

risikoen ved motorsykkel-

kjøring. 
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Svarte kjøreklær har alltid 

vært foretrukket blant 

Harley-kjørere, men i noen 

tilfeller er svart vanskelig å 

få øye på. 

BEKLEDNING 
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Fra 1. jan. 2014 har det vært påbudt å 
medbringe refleksvest også for mopedister 
og motorsyklister.  



BLI SETT 

 

Veikryss/rundkjøring: Bilførere feilbedømmer ofte 
motorsyklers avstand og hastighet. Som regel regner de 
med at motorsyklisten er lengre unna og har mindre 
hastighet enn han/hun virkelig har. 
 

Du som er motorsyklist bør derfor kalkulere med at 
bilføreren ikke har sett deg. 

 

5 

• Mange MC-/bilulykker skyldes at 
bilisten ikke ser deg. 

• Sørg derfor for å bli sett ved å 
plassere deg i bilistens synsfelt. 

• "Les" bilistens tanker - søk 
blikkontakt.  
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INNHENTING 
Bilførere oppdager ikke 

alltid motorsykkelen som 

kommer hurtig bakfra. 
 

Dette er spesielt farlig når 

du foretar forbikjøring og 

at forankjørende plutselig 

skal svinge av til venstre 

eventuelt foretar en 

forbikjøring. 
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Motorsyklister bør 

også være forsiktig 

med å kjøre mellom 

bil-rekkene ved 

køkjøring.  
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BLIKKET 
Svært stor andel av motorsykkel-

ulykkene er utforkjøringer. 
 

 

Motorsyklisten «stivner» og ser 

mot utforkjøringspunktet i 

stedet for å se dit man skal. 
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Husk å HA BLIKKET dit du skal 

- dit kommer du..!  
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LEDIGE ARMER 

Ved de fleste ulykkene hadde det vært mulig å 
gjennomføre svingen, bremsingen eller unna-
manøvreringen, men motorsyklisten «stivner». 

 
 

Du skal til enhver tid kunne vifte med albuene - 
også ved fullt nedlegg. Bruk ankler og lår til å 
forankre deg i sykkelen, mens mage og 
ryggmuskler stiver av overkroppen slik at 
armene kan forbli løse. 
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Vift med albuene..! 
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BREMS OFTE 

Mange påkjørsler og kollisjoner 

kunne vært unngått dersom 

alle motorsyklister «kunne» 

bremse, men mange 

motorsyklister stivner 

og har ingen kontroll 

med bremsene. 
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Bli venn med bremsene..!  
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TA HENSYN TIL UNDERLAGET 

Veien kan være glatt - 

spesielt vår og høst, men 

også under/etter regnvær. 

Nylagt asfalt, løs grus, løv, 

osv. er viktige momenter i 

denne sammenheng. 
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Veigrepet er aldri konstant. 

Lær deg å «lese» veien. 
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FARE FOR SAU/ELG/REIN 

Dersom du kjører i områder med 

mye sau, elg eller reinsdyr, så bør 

du være EKSTRA AKTPÅGIVEN og 

følge godt med. 
 

• Spesielt i demringen og 

skumringen er elgen i bevegelse. 

• Rein er alltid uforutsigbar. 

• Sauer er saua. 
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Bruk blikket godt – også utenfor veibanen. 
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BRUK BESKYTTELSESUTSTYR 

Dersom uhellet først 

er ute, så kan 

beskyttelses-utstyr 

av god kvalitet 

redusere 

skadeomfanget 

betraktelig. 
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SIGNALER 

Bruk gjerne også hånd-signaler dersom 

du vil sikre deg at bilføreren skal forstå 

dine hensikter. 
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Sjekk at blinklysene 

dine fungerer – og bruk 

dem. 
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BREMSELYS 

Dersom du ønsker å 

forsikre deg om at 

trafikken bak deg 

skal oppfatte at du 

forbereder deg på å redusere hastigheten 

eller stoppe, så “napp” i bremsene flere 

ganger slik at bremselyset “flasher”.  
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HORN 

Bruk fløyta dersom du ønsker å 

tiltrekke deg oppmerksomhet. 
 

Du bør ikke stole blindt på at du 

blir oppfattet og forstått på riktig 

måte når du tuter.  
 

15 06.05.2018 

BRUK FLØYTA MED OMHU  



AVSTAND 

 

Dette vil hjelpe deg til å ha tid nok 

for manøvrering og  å hjelpe til 

med å gi deg “fluktruter”.   
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Oppretthold TILSTREKKELIG 

avstand til medtrafikanter på 

alle sider av sykkelen. 

06.05.2018 

Å opprettholde riktig posisjon i 

veibanen er viktigst for en effektiv 

kjørestrategi.  



AVSTAND TIL 

FORANKJØRENDE 

Pass alltid på at du har 

en avstand på minimum 

2 - 3 SEKUNDER til 

kjøretøyet foran deg. 
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Det er fra tid til annen faktorer 

som gjør det nødvendig å øke 

denne avstanden. 



PLASSERING I VEIBANEN 

De fleste foretrekker å kjøre i venstre del av 
kjørefeltet.  
 

• Dette gir den beste oversikt over veien foran 
og møtende trafikk. 

 

• Dette gir muligheter i forhold til forflytning 
også mot høyre.  
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3600 KONTROLL 
 • Når du kjører er det viktig å 

“SCANNE” området aktivt såvel 

langs med kjøreretningen som 

bak deg. 
 

• Følg rutinemessig med i 

speilene slik at du hele tiden har kontroll med 

omgivelsene.  
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EVALUÈR 

Bruk all informasjon du 

“mottar” til å evaluere 

situasjonen. 
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Prøv å anta hvilke uforutsette 

farer og utfordringer som kan 

oppstå og lag deg strategier 

for å kunne takle disse. 
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UTFØRELSE 

Justèr din hastighet og 

posisjon i forhold til annen 

trafikk. 
 

 

Førsøk kontinuerlig å 

kommunisere dine hensikter. 
 

 

 

 

Alt avhenger av din erfaringer og hvilket 

nivå av komfort du ønsker.  
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Uansett hvilket nivå man 
befinner seg på, så er det 
to regler som gjelder: 
 
 

• Agressiv kjøring er aldri 
    akseptabelt. 

 
 

• Ikke press dine begrensninger. 
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BEGRENSNING & SIKKERHET 

06.05.2018 

Sikkerhet er prioritet nr. 1. 



Ikke kjør når du er 
trøtt/sliten/uopplagt – dine  
reflekser, oppmerksomhet og 
bedømmelsesevne er sløvet. 
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BEGRENSNING & SIKKERHET 

Dette er det verd å tenke gjennom, 
spesielt etter å ha deltatt på f.eks. 
mc-treff, rally, etc. I denne situasjonen 
er det viktig å forstå at man bør stoppe 
i tide for å hvile/sove. 

Sikkerhet er prioritet nr. 1. 

06.05.2018 



VEGTRAFIKKLOVEN 

 

Husk at  det er du som må ta ansvar for alle 
dine avgjørelser. 
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§ 3. Grunnregler for trafikk. 
Enhver skal ferdes hensynsfullt og være 
aktpågivende og varsom så det ikke kan 
oppstå fare eller voldes skade og slik at 
annen trafikk ikke unødig blir hindret eller 
forstyrret.  
Vegfarende skal også vise hensyn mot dem 
som bor eller oppholder seg ved vegen. 
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VEGTRAFIKKLOVEN 
§ 6. Fartsregler. 
Fører av kjøretøy skal avpasse 
farten etter sted, føre-, sikt- 
og trafikkforholdene slik at det 
ikke kan oppstå fare eller voldes 
ulempe for andre, og slik at annen trafikk blir minst 
mulig hindret eller forstyrret. Føreren skal alltid ha fullt 
herredømme over kjøretøyet. 

 

Husk at  det er du som må ta ansvar for alle 
dine avgjørelser. 

 



KUNNSKAP & HOLDNINGER 
 

Vi har alle et ansvar for skape og iverksette tiltak 

som bidrar til nullvisjonens mål om at det ikke 

skal forekomme ulykker som fører til at personer 

blir hardt skadd, eller i verste fall, drept i 

trafikken. 
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For å finne presise 

foranstaltninger som virker, 

så er vi avhengig av å forstå 

og å tenke gjennom mest 

mulig om årsakene til 
motorsykkelulykkene. 



 

Gjennom kunnskap og  

øvelse vil vi sammen 

kunne motivere til å 

utvikle holdninger og 

tiltak som gjør at 

utøvelsen av vår felles 

hobby oppleves både sikrere, mer komfortabel 

og hyggeligere.   
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KUNNSKAP & HOLDNINGER 

06.05.2018 
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