
Intensivkurs MC 

 2020 

 

I vår intensivutbildning för motorcykel ingår detta i priset 11900: - 

▪ 11 timmar mckörning 

▪ Riskutbildning del 2 

 

▪ Ingår inte 

▪ Teori material 

▪ Hyra av Mc vid prov 2500kr för kursdeltagare. 

▪ Hyra av utrustning 100 kr per gång/ dag eller 500 kr för hela kursen 

▪ Riskutbildning del 1 

 

Våra Mc 

      

▪  Kawasaki ER 6 varav 3 st sänkta 

▪ Yamaha MT 07 

▪ Två Honda CB 500 A2 varav en sänkt 

▪ Två Lätta MC A1 KTM och Yamaha 

 

OBS  

Under uppkörningen och färden tillbaka till mcbanan är eleven ansvarig för fordonet de hyr. I 

fall det skulle uppstå skador på fordonet står eleven för självrisken. 
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Informationsblad intensivkurs mc 

2020 

Våra lärare 

Roberto, Ulrika, Elin, Petri 

Dag 1 

Vi träffas på Pizza Hut Hälla kl. 7,45 sedan färd till Mc banan 

Genomgång av kursen-syfte och mål 

Regler på mc banan och säkerhetsföreskrifter 

Ombyte till mc kläder egna / hyrda 

Utprovning av Mc 

Slutar 12.00 

Dag 2 

Vi träffas på mcbanan kl. 8,00 

Vi har en kort genomgång och jobbar vidare på de övningar som avslutades dag 1. 

Slutar kl. 12.00 

Glöm inte att ta med vatten och fika! 

Dag 3 och 4 

Vi börjar med en genomgång av hur det går till när vi är ute i trafiken 

Vi har även en teoretisk genomgång om regler, placeringar, spårval- kurvteknik, risker samt 

att köra miljövänligt m,m  

Vi åker ut i trafiken  3 timmars pass om eleven är godkänd på de övningar vi genomförde på 

banan. Eleven ska kunna hantera mc på ett trafiksäkert sätt ink inbromsning upp till 90 

km/tim. Visar det sig att eleven måste jobba mer på banan för att uppnå målet gör vi det och 

tar trafiken vid ett senare tillfälle. 

Dag 5  

Vi träffas på mc banan kl 8,00 

Risk 2 an kl 8,00 till 12, 00 



 

Det finstilta: För att garantera din plats skall anmälningsavgiften på 2000 kr betalas till 

bankgiro: 5712-7557 eller swish: 123 137 49 41 inom tre bankdagar efter att du bokat 

utbildningen. Resterande 9900 kr betalas senast 4 veckor innan kursstart (faktura skickas inte 

ut). 

Ange namn, personnummer samt kursvecka på betalningen. Observera att anmälan är 

bindande och att anmälningsavgiften ej återbetalas vid avbokning.  

Påbörjad kurs återbetalas ej. Om skada uppstår på motorcykel som hyrs av elev under 

förarprov åläggs eleven kostnaden för självrisken. 

 

 

Kontakta oss om du har frågor eller om du vill ha boende då vi kan erbjuda inackordering 

under kursen. 

 

Kontoret: 021 -12 12 60 

Roberto: 0708-140548 

 

 

 


