Ungdomsdag
BIL + KÖRA-HOBBY-LIVSSTIL-PASSION

AKTIV
SÄKERHET
KÖRNING
passar både den nya föraren
elller den med körkort.

UTFÖRANDE

Ha detta med dig när du kommer till banan
# Tidsplanering kom i tid.
# Skor med slät sula oömma kläder gärna hjälm
# Har du egen bil / A-Traktor så kör med den
# Detta är INTE tävlingsdag på något sätt
# Aktiv säkerhetskörning står på schemat
Teknikkurs
förarprov
teori
praktik

Välkommen

FÖRKUNSKAP
DU KOMMER VARA MED I EN GRUPP
Vi kallar grupperna

A,B,C

A gruppen
Förare som har ingen eller mycket låg
tidigare erfarenhet. Här börjar vi med
start, broms , teknikbana för att få
bilkontroll att framföra bilen.

B gruppen
Förare som har börjat övningsköra eller
trma och har koll på växling , dragläge
och känner sig bekväm bakom ratten.

C Gruppen
Förare med AM kort eller körkort som
har egen bil eller har planen att inom kort
köra på vägarna. Känner sig redo att köra
ut på banan med ledare vid sin sida.
Grupp indelning gör du på
anmälningsformuläret och är du osäker så
börja i Grupp A för våra ledare kommer
under dagarna kunna flytta runt dig allt
eftersom kunskapen ökar.
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Nu är det nära körning!
Vi vill välkomna dig till dagens utbildning.
Kom förberedd genom att lägga sig tidigt
kvällen före. äta en rejäl frukost,
Vi kommer vara utomhus hela dagen så kläder
efter väder (oömma) då vi kommer ha ett
tekniskt moment med bla däcksbyte, kolla oljan

Målet med detta
är att skapa
säkra
ungdomsförare

Vill du som vuxen vara med som medåkare så
uppskattar vi det gärna.

Vi ser dagligen olyckor med ungdomar som
skadas och tyvärr omkommer.

Frågor , tankar , kontakt
motorhalsafritid@gmail.com
018-265 06 41

Vårt mål är att skapa en noll-vision inom det vi
kallar ungdomsförare.
Tack för du är med på denna väg att uppnå det
målet.
Ordförande Hans Medelberg.

