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TEORIKURS FOR ROAD CAPTAINS



PENSUM FOR

ROAD CAPTAINS (RC)

1. Teorikveld (ca. 3 timer)

2. Deltakelse på sikkerhets/førstehjelpskurs

3. Praktisk kjøretrening

4. Praktisk ”eksamen” ved at kursdeltakerne, i 

løpet av sesongen, leder en fellestur (eller deler 

av en fellestur) under veiledning av en annen 

RC

Eksisterende Road Captains (RC) må delta på 

Sikkerhets-/ Førstehjelpskurs minimum hvert 2. år.
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FORMÅL MED KURSET

Hensikten med kurset er å sikre at Road 
Captain er i stand til å:

1. Forebygge og unngå farlige situasjoner 
og uhell/ulykker i trafikken.

2. Sørge for at det blir en god 
kjøreopplevelse for alle som deltar på en 
fellestur i regi av H.O.G.
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FØR TUREN
Road Captain skal:

• Sette seg inn i turen som skal kjøres og så 

langt det lar seg gjøre: planlegge kjørerute, 

identifisere utfordringer/farer for ruten 

(vegarbeid, nylagt asfalt, etc.), stopp, 

bensinfyllinger, osv.

• Planlegge maksimum 1-1,5 times kjøring 

mellom hvert stopp

• Planlegge for bensinfylling hvis turen er 

over ca. 20 mil.
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VED OPPMØTE (1)
• RC skal møte opp senest 30 min. før planlagt avgang.

• RC skal gå rundt blant deltakerne og presenter seg 

etter hvert som de ankommer. Vær spesielt 

oppmerksom på deltakere du ikke har sett før.  Spør 

om de har vært med på fellestur tidligere. Hvis ikke:

• Forklar de viktigste ”reglene” for 

kolonnekjøring.

• Oppfordre til å ligge så langt fram i kolonnen 

som mulig

• Legg vekt på å gi vedkommende TRYGGHET.

Vurder gruppens sammensetning og velg 
kjørestil etter deltagernes erfaring og 

ønsker.
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VED OPPMØTE (2)

• RC skal oppfordre alle til å ta sikkerhetssjekk på 

sykkelen før oppstart.

• Velg ut RC/R blant deltakerne, helst en annen RC 

evt. Safety Officer (SO) hvis mulig, og gå gjennom 

den planlagte ruten med ham/henne (samband 

mellom RC og den som kjører bakerst er en stor 

fordel).

• Sjekke at det medbringes førstehjelpsutstyr.

Vurder gruppens sammensetning og 
velg kjørestil etter deltagernes erfaring 

og ønsker.
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BRIEFING FØR OPPSTART (1)

• Ønske velkommen og presentere DEG selv og de som skal ligge 

bakerst. Minne alle om full tank og tom blære.

• Beskriv første STOPP og resten av ruten i grove trekk.

• Spesielle forhold underveis, behov for å kjøre på en linje.

• Ved nødstopp stanser kun RC/R evt. SO og assisterer. Alle 

andre fortsetter.

• Formasjon - SAGTANN - Hold riktig avstand (1.5 – 3 sek)

• Uerfarne bør ta plass lengst frem i kolonnen.

• Kun venstre fil skal fylle opp luken foran - IKKE kryss over.

• Tegn: Start, Stopp, Senk farten, Øk farten, Fare i vei, 1 og 2 

rekker.
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• Fartsgrensen overholdes ved normale forhold.

• Hver og en har ansvar for egen kjøring og sikkerhet.

• Dersom noen ikke ønsker å kjøre forbi, så må dette respekteres. 

• De som ligger bak holder sin plass i kolonnen.

• Parkering samlet etter tur. Hjelp andre. FIFO-prinsippet*

• SPØRSMÅL?     Avtal tid for avreise etter en stopp!

• Gå til syklene og gjør klar, vi starter om 2 minutter!

• RC/L går helt bakerst og veksler noen ord med RC/R

Går fremover langs kolonnen.

• Sjekker at bagasje er forsvarlig surret og at alle har startet opp.

BRIEFING FØR OPPSTART (2)
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*FIFO – First In First Out



SAGTANNFORMASJON (1)

2-3 Sekunder

1-2 Sekunder

•Sagtann er bra for å korte ned kolonnen, samt utnytte veibanen slik 
at ikke biler presser seg inn i kolonnen. Kommer det biler inn, så OK.
•Avstand mellom syklene er avhengig av fart og kjøreforhold.  
•HER MÅ MAN BRUKE ”SKALLEN”.
•Hold jevn fart og avstand. Hvis du stadig slakker av og gir på for å 
holde formasjonen gjør du det vanskelig for de bakerste syklene.
BUDDIES:  Sykkel i venstre kolonne og sykkelen bak i høyre kolonne er Buddies.  Dere kjører sammen og 
”passer på hverande” dersom noe uforutsett skulle oppstå.
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SAGTANNFORMASJON (2)

2-3 Sekunder

1-2 Sekunder

•Sagtann er bra for å korte ned kolonnen, samt utnytte veibanen slik 
at ikke biler presser seg inn i kolonnen. Kommer det biler inn, så OK.
•Avstand mellom syklene er avhengig av fart og kjøreforhold.  
•HER MÅ MAN BRUKE ”SKALLEN”.
•Hold jevn fart og avstand. Hvis du stadig slakker av og gir på for å 
holde formasjonen gjør du det vanskelig for de siste syklene.
BUDDIES:  Sykkel i venstre kolonne og sykkelen bak i høyre kolonne er Buddies.  Dere kjører sammen og 
”passer på hverandre” dersom noe uforutsett skulle oppstå.
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SAGTANNFORMASJON (3)

•Hvis det oppstår ”hull” i høyre kolonne, skal nestemann i venstre 

kolonne krysse og fylle plassen.  ”Hullet som nå er i venstre kolonne 

fylles ved at nestemann kjører frem og fyller på. 

•OBS Dette skal gjøres på en rett oversiktlig strekning eller ved første 

stopp.

•Husk:  Det er ingen katastrofe at det er et mellomrom i kolonnen.

•Det skal ALDRI foretas skifte mellom venstre og høyre kolonne 

under kjøring. KUN som beskrevet ovenfor.
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VED STOPP I TRAFIKKEN

•Kjør opp på siden av hverandre ved stopp i trafikken 

for eksempel ved rødt lys og stoppskilt.

•Dette gjør gruppen kortere (tar mindre plass)

•Dette gjør at vi kommer hurtigere gjennom kryss –

rundkjøringer osv.
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ROLLER I KOLONNEN (1)

Road Captain/Lead (RC/L):
Leder gruppen, bestemmer veivalg og stopp på turen.
Er ansvarlig for at gruppen holdes sammen, og kommer trygt og effektivt 
fram.
Er ansvarlig for å sjekke om deltakerne er komfortable underveis, og å 
påpeke ”uvettig” kjøring. 
Hvis gruppen stoppes av politi eller annen myndighet er det RC som 
snakker med disse.

Road Captain/Rear (RC/R) eventuelt Safety:
Kjører sist i gruppen og er ansvarlig for at alle er med.
Hvis en i gruppen må stanse, så stanser RC/R eventuelt Safety sammen 
med vedkommende.

Skal ha førstehjelpsutstyr på sykkelen, og gjerne noe verktøy.
Assisterer RC ved å blokkere trafikk ved oppstart etter stopp
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ROLLER I KOLONNEN (2)

Rear Guard:
Ligger nest sist i gruppen.  Skal gi beskjed til RC/L 
dersom noe hender i gruppen, slik at RC/L kan stoppe 
gruppen på første egnede sted.

Road Marshalls:
Assisterer RC med å ”holde orden” på gruppen (brukes 
for det meste på lange turer med mange deltakere)

Blokkerer kryss og rundkjøringer på RC`s forespørsel.
”Overvåker” gruppen ved å slippe seg ned, og kjøre fram i 
kolonnen for å se at alt er i orden.
Assisterer ved å blokke trafikk ved forbikjøringer 
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PLASSERING I GRUPPEN
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HVIS NOEN MÅ STOPPE

• Vedkommende gir tegn og kjører ut av 

veien.

• Resten av gruppen kjører videre.

• RC/R evt. Safety stopper sammen med 

den som har stoppet.

• Rear Guard kjører opp i kolonnen og 

gir beskjed til RC.

• RC/L stopper gruppen på nærmeste 

egnede sted.
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VED START OG STOPP

• Ved start etter pauser og stopp i trafikken:
• Sjekk at alle er klare og har startet motor før du starter etter 

en pause.
• Vær oppmerksom ved oppstart etter pauser og lignende.  

Bruk RC/R evt.”Safety” som blokker slik at oppstart kan skje 
så kontrollert som mulig.

• Husk å akselerere rolig etter stopp i trafikken eller etter 
pauser (ref. ”gummistrikkeffekten”).

• Ved stopp for pause
• Reduser hastigheten gradvis i god tid før stopp.
• Gi tegn i god tid.
• Velg parkeringsplass slik at dere ikke er i veien for annen 

trafikk.
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FELTSKIFTE PÅ FLERFELTSVEI

Når gruppen kjører på vei med to eller flere kjørefelt i 
samme retning og vil skifte kjørefelt:
Start feltskiftet med de bakre syklene og etter  hvert 
med de fremover og avslutter med de i front.

• Road Captain signaliserer et feltskifte ved at han løfter 
venstre

• arm i 45 grader og ”pumper” opp og ned flere ganger og 
deretter gir tegn til høyre/venstre. Dette må sendes bakover i 
gruppen til dette når Rear Guard.

• Når feltet er tomt for trafikk bakfra, skifter Safety kjørefelt 
først. Dette for å hindre trafikken bakfra fra å ”stjele” feltet 
og dermed splitte gruppen.

• Etter hvert som trafikken har passert, vil resten av gruppen 
foreta feltskifte og det avsluttes med Road Captain.
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FELTSKIFTE PÅ FLERFELTSVEI
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KOLONNE PÅ SMAL VEI

• Sagtannkolonne egner seg best på 

bred veg med gul midtstripe.

• Er ikke vegen bred nok til 

midtstripe er den som regel ikke 

bred nok til kjøring i 

sagtannkolonne.
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BLINKLYS

• Sving til høyre og venstre i kryss markeres 
med blinklys som settes på i god tid.
• Når RC/L blinker må alle i kolonnen blinke !

• Når man nærmer seg rundkjøring blinker 
RC/L i god tid hvilken retning man skal ha ut 
av rundkjøringen (blinker ikke hvis man skal 
rett frem).
• Når man er i rundkjøringen blinker RC til høyre ut 

på valgt avkjøring på vanlig måte
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HÅNDSIGNALER (1)

• SIRKELBEVEGELSE med en 

hånd over hodet: «START 

MOTOR».

• TO FINGRE OPP: «To rekker» 

(sagtannformasjon).

• EN FINGER OPP: «En rekke» 

(smal/dårlig vei/slippe noen 

forbi)
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HÅNDSIGNALER (2)

• ARM BEVEGES FRA NED 

TIL RETT UT OG FOROVER 

MED HÅNDFLATEN  OPP:                

«Øk hastigheten»

• «PUMPE» MED VENSTRE 

HÅND I HOFTEHØDE 

(«SPRETTE MED BALL»)

«Senk hastigheten»
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HÅNDSIGNALER (3)

• VENSTRE ARM SKRÅTT 

NED/HÅNDFLATEN 

BAKOVER:

Stopp!!

• «Flat» håndbevegelse i 

hakehøyde:

«Stopp motor»
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HÅNDSIGNALER (4)

• PEKER MED UTSTRAKT ARM 

MOT FAREN

«FARE i vegbanen VENSTRE»

• PEKER MED HØYRE FOT MOT 

FAREN 

«FARE i vegbanen HØYRE»

• Gjør «knipebevegelser» med 

venstre hånd

«Du har blinklys på»



GRUPPEN OG DU

• Når du kjører i gruppe er du en del av 
gruppen, og din kjørestil vedrører ikke bare 
deg selv, men 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.
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HUSK

• En motorsykkelgruppe er en dynamisk 

enhet som er i konstant forandring. Et 

utall av variabler spiller inn; vær, fart, 

trafikk, vei-forhold, etc.

• Glem ikke at den enkelte MC-førers 

kvaliteter og ferdigheter har betydelig 

innvirkning på gruppen.
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