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Oppgave 4  
Unnastyring  
 
Gjennomføring av oppgaven: 

• Fart minimum 50 km/t,  
 i 2. eller 3. gir 

• Gjennom port A, deretter  
 foretas unnastyring av kjegle  
 hinderet på venstre side,  
 videre ut gjennom port B 

• Mindre fartsendringer gjennom  
 oppgaven skal godtas 

• Fartsendringer med brems  
 skal ikke gjøres før port B
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Oppgave 5  

Bremsing i sving  
 
Gjennomføring av oppgaven: 

• Oppgaven gjennomføres som venstrekurve  
 i 2. eller 3. gir 

• Oppgaven skal gjennomføres i jevn fart,  
 ca 30 km/t ved inngangen til oppgaven 

• Motorsykkelen kjøres i rett linje inn mot første port 

• Bremsing til stans skal foregå innenfor rødt område 

• Det skal stanses før siste kjegleport med bestemt  
 bremsing 

• Under bremsingen skal kurven følges og det skal  
 stanses i god balanse klar til å kjøre videre
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Oppgave 1  

Krypekjøring og balanse  
 
Gjennomføring av oppgaven: 

• Motorsykkelen tas av parkeringsstøtten og trilles ved  
 at kandidaten går ved siden av den og stanser med  
 forhjulet ved startpunkt for balanseoppgaven 

• Oppstart med motor og ny venstresving 

• All kjøring videre i denne oppgaven skal skje med  
 krypekjøringshastighet 

• Oppgaven avsluttes ved «stans» med forhjul ved  
 kjegleporten

Oppgave 2  
Svingteknikk  
 
Gjennomføring av oppgaven: 

• Oppgaven gjennomføres som venstrekurve  
 i 2. eller 3. gir 

• Oppgaven skal gjennomføres med økende fart  
 fra ca 25 km/t ved inngangen til oppgaven 

• Inngangsfart er angitt med ca. da den skal  
 tilpasses når radien er redusert, eller dårlig  
 veggrep p.g.a. vær og føre forhold 

• Plasseringen i kurven skal være jevn med lik  
 avstand til kjeglene
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Oppgave 3  

Effektiv bremsing  
 
Gjennomføring av oppgaven: 

• Hastighet mellom 50 til 60 km/t 

• Bremsingen skal være tilnærmet optimal ut i fra  
 tilgjengelig veggrep 

• Det skal bremses til full stans 

• Motorsykkelen skal være klar til ny igangsetting


