Rote ledare

När du deltar i en kortege är det viktigt att vara disciplinerad och att du
håller din position. Tänk dig en linje mitt i körfältet du skall alltid
försöka vara på din väghalva. Se till att du har rätt avstånd till
framförvarande MC 50 km = 15 m, 70 km = 20 m, 90 km = 30 m, 110 km
= 40 m Tänk på att en sport och touring motorcykel har betydligt kortare
bromssträcka än en custom motorcykel

Vid Stopp- eller ljussignaler kör upp
bredvid framförvarande MC om du
ligger till höger i körfältet. I låga
farter kan man köra i bredd.

Vid omkörning är det viktigt att du använder blinkers, Vi kör om en i
taget. Påbörja inte en omkörning förrän du är säker på att det finns
tillräckligt utrymme för dig mellan bilen och framförvarande
motorcyklar. De som utfört sin omkörning måste hålla fart för att ge plats
åt bakomvarande cyklar. Blinka även när du håller ut för en fotgängare
eller cyklist för att uppmärksamma bakomvarande fordon på faran.

När en bil kommer i kapp och vill köra om måste vi visa hänsyn för vår egen
säkerhets skull. Det är en stor risk att ha bilar inne i en kortege. Dessutom får
vi positiva tankar om motorcyklister i stället för ilska Ge en kort blinksignal för
att varna den MC som är bakom dig, kolla i backspegeln håll ut till höger. Du
som är bakom måste då öka avståndet till framförvarande MC

När vägen svänger är det extra
viktigt att alla håller sin position
hål uppsikt långt fram i kortegen
så att du inte drabbas av
överraskningar, om du tycker att
farten är för hög bromsa innan
kurvan inte mitt i svängen då kan
bakomvarande åkare få problem

Om vägen blir smal kör vi efter varandra, tänk
då på att dubbla avståndet till
framförvarande MC annars riskerar du att köra
på bakifrån.
Ingen vill väll skada en kompis!

