
 

En motorsykkelgruppe er en dynamisk enhet som er i 
forandring fra sekund til sekund, etter vær, fart, 
trafikk og veiforhold. 
 
Man må være bevisst på at den enkelte MC-førers 
kvaliteter og ferdigheters innvirker på gruppen. 
 

Når DU kjører i gruppe er DU en DEL av gruppen, og 
DINE valg vedrørende kjørestil har innvirkning på 
hele GRUPPEN. 
 
Det kreves derfor mye av MC-førere som kjører 
sammen, ikke minst hensynet til gruppen og at 
helheten må fungere. Vær oppmerksom og følg med 
på hva som skjer i gruppen og hold øye med ROAD 

CAPTAIN (R/C). 
 

FØR KJØRING: 
Ta en sikkerhetskontroll av sykkelen. Dekk-bremser-
olje-lys-blinklys – BREMSELYS. 
Spør gjerne en annen i gruppen om råd/sjekk. 
Det er en selvfølge at alle stiller med: 
FULL TANK & TOM BLÆRE. 

 
SAGTANNFORMASJON/GLIDELÅSFORMASJON 
Å kjøre sammen, to og to førere ved siden av 

hverandre i gruppe, er meget farefullt. Det er derfor 

viktig at vi splitter gruppen som vist på tegningen, 

såkalt ”sagtann formasjon”. 

Hold en avstand i tid på 2-3 sec til sykkelen rett foran 

deg og 1-2 sec til sykkelen til venstre eller høyre foran 

deg.  

Dette er avhengig av fart / sikt /veigrep – her må 

man bruke sunn fornuft. Alle må holde jevn fart og 

avstand slik at man også viser hensyn til annen 

trafikk. 

 
Sagtannformasjon egner seg best på veier med 
midtstripe. Er ikke veien bred nok til MIDTSTRIPE, er 
den ikke bred nok til SAGTANNFORMASJON. 
 

PLASSERING 
Road Captain (RC) – kjører først, og til venstre. RC 

bestemmer veivalg, hastighet, stopp og start. Har du 

synspunkter på dette, ta det opp med RC ved neste 

stopp. 

RC Rear (RC/R)- kjører sist sammen med Safety 

Officer (SO). Disse opererer også som Rear Guards. 

Deres oppgave er å hjelpe til dersom noen i gruppen 

ikke kan fortsette av ulike årsaker som motor-, 

bensin- eller lignende problemer (en av disse 

medbringer også førstehjelpsutstyr). 

Ikke se i ryggen på forankjørende, men se forover i 

kolonnen. Dette for å få et bedre oversiktsbilde av 

kjøringen. Følg med i speilene og gi plass til 

eventuelle forbikjørende. 

«FRAFALL» I REKKENE 

Når noen «faller fra», av forskjellige årsaker, blir det et 

hull i rekkene. Dette hullet MÅ ikke tettes. Ved neste 

stopp vil dette rette seg. Hvis man allikevel ønsker å 

tette dette, gjøres det på følgende måte. Hvis hullet 

oppstår i venstre rekke, forflytter alle i venstre rekke 

seg èn plass fremover. Ha gjerne øyekontakt med 

føreren i høyre rekke og passèr rolig forbi. 

  
Ved hull i høyre rekke, så skifter kun første fører i 

venstre rekke fil og legger seg på den tomme plassen. 

Hullet er nå i venstre rekke og man gjør da som 

beskrevet ovenfor. Førere i høyre rekke bør gjerne gi 

tegn når noen skal passere. 

 

FORBIKJØRING PÅ TO-FELTS VEG 

Normalt ønskes ikke forbikjøringer, men det kan være 

nødvendig. RC blinker venstre, alle på en rekke inn 

mot den gule stripen for å ha oversikten framover, gi 

gass og følg på RC så lenge det er klart, hold igjen ved 

motgående trafikk, fortsett forbikjøring når det er 

klart igjen, kjør langt forbi FØR du legger deg inn, 

husk det kommer andre etter som skal ha plass bak 

deg. 

FELTSKIFTE PÅ FLERFELTSVEG 
Når gruppen kjører på vei med to eller flere kjørefelt i 
samme retning og vil skifte kjørefelt, starter feltskifte 
med de BAKRE syklene, og etter hvert med de 
fremover, og avslutter med de i front. Dette kan virke 
litt merkelig når du leser det, men i praksis fungerer 
det bra, og øker sikkerheten betraktelig. 

I praksis fungerer det slik: 

 RC signaliserer et feltskifte. 

 Når kjørefeltet er tomt for trafikk bakfra, 

skifter ”rear guard”- S/SO kjørefelt først – for 

å blokkere muligheten for trafikken bakfra til 

å ”stjele” feltet, og dermed splitte kolonnen. 

 Etter hvert som trafikken har passert, foretar 

resten av gruppen feltskifte og avslutter med 

RC. 

Dette krever en del bevisstgjøring og trening, men 

resultatet er forbløffende positivit og sikkerheten 

øker. 

 

STOPP FOR TANKING EVT. ANDRE GRUNNER: 

Som tidligere nevnt, er det viktig å møte med 

fulltanket sykkel. Eventuelle stopp underveis av 

forskjellige årsaker bestemmes av gruppen i samråd 

med RC. Ved innkjøring til stopp følger gruppen RC 

som anviser sted for oppsamling etter for eksempel 

tanking. Husk å sette syklene ved siden av 

hverandre, parallelt (hvis plass) slik at det tar minst 

mulig plass, og gir best mulig inntrykk til andre 

trafikanter. Når RC signaliserer start, hold armen i 

været for å signalisere at motoren er i gang, og hold 

den oppe til RC ser at du har startet. Når kolonnen 

forlater området, kjører den sakte ut inntil Rear 

Guard signaliserer til RC at hele gruppen er på plass 

og linet opp på riktig måte.  Først da akselererer hele 

gruppen opp til normal hastighet. 

 

STOPP AV ANDRE ÅRSAKER 

Uansett stopp – behold din plass i gruppen. Dersom 

RC kjører til side og stanser, hold formasjonen og 

stans bak.  Blir kolonnen stanset av politi eller andre 

offentlige tjenestemenn, vil RC eller SO snakke med 

disse.  
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HÅNDSIGNALER 

 
PARKERING: 

Følg etter RC inn på parkeringsplassen. Følg på, 

ingen unødvendige luker. Parker ved siden av 

hverandre. Vi parkerer etter FIFO prinsippet (First In 

- First Out). Ikke sperr andre inne. Hjelp andre når 

du har parkert selv. 

 

 

Ved avreise fra en stopp, kjører vi ut i samme 

rekkefølge som vi kom inn. Eller som avtalt under 

stoppen. 

 

 

 

 

EGNE NOTATER: 
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Safety officer & Head Road Captain 

 

5 6 1 


