
NAF MC Trafikksikkerhetskurs

Kjøreglede, miljø og sikkerhet

Et kjørekurs på veg, utviklet av motorsyklister for motorsyklister.

Kurset inneholder:
Øvelser og oppgaver som gjør det enklere å oppfatte vegmiljøet riktig: 

En Kjørestrategi som bidrar til at du ikke blir påkjørt, eller kjører på andre.

Dersom du etter endt sesong ikke opplever at kurset har gitt deg større kjøreglede 
eller en mer bevisst og tryggere atferd, får du pengene tilbake.

Rabaterte priser:
Det tilbys rabaterte priser for medlemmer av NAF MC og NMCU. 

Les mer på naf.no/mc

NAF MC Kursgaranti:
Utbytte av Trafikksikkerhetskurset eller pengene tilbake

• Færre overraskelser

• Smartere bruk av fart



Litt om kurset

• Om du sitter bakover- eller foroverlent, på tung scooter, eindunker
eller gummiku, er du utsatt for risiko i trafikken. Denne risikoen kan du
redusere betydelig gjennom enkle kjørestrategier og bevisst trening.

• Kurset gjennomføres i grupper med noen tekniske øvelser i en kjøregård,
samt flere kjøreturer på veg med helt konkrete oppgaver.

• Gruppesamtaler før og etter hver tur.

• Her er det ingen pekefingermentalitet. Det er dine opplevelser som
bestemmer hva du ønsker å endre på. Om du er fersk eller har lang
erfaring har ingen betydning.

Kurset er litt som CRC på sprayboks; løser ikke alle dine problemer, men 
løsner den ene mutteren slik at du kommer deg videre. 

Dette har vi slått sammen til et NAF Trafikksikkerhetskurs. 
Litt i kjøregård, men mest på vei.

Vi vet alle at erfarne har noe som uerfarne burde få vite  
så tidlig som mulig. Vi vet også at skolerte veiledere har 

noe som erfarne burde reflektere mer over.

Meld deg på direkte til din lokale NAF MC-klubb. 
Klikk deg inn på naf.no/mc

Garantien gjelder etter gjennomført Trafikksikkerhetskurs. Dersom du ikke 
kan se at du har hatt noe utbytte av kurset etter endt sesong fyller du ut 

Klageskjema for Trafikksikkerhetskurs og sender til vedkommende klubb 
som arrangerte kurset. Skjema finner du på naf.no/mc

Påmelding:

Om NAF MC Kursgaranti:

Kjøreglede, miljø og sikkerhet



Kursdatoer for NAF MC  
Trafikksikkerhetskurs 2015 
 

NAF MC OSLO – Brynsveien 2-4, Oslo 
Sted    Dato    Tid 

Klubbhuset  28.04.2015  17:00 
Klubbhuset  29.04.2015  17:00 
Klubbhuset  05.05.2015  17:00 
Klubbhuset  06.05.2015  17:00 
Klubbhuset  17.08.2015  17:00 
Klubbhuset  18.08.2015  17:00 
Klubbhuset  25.08.2015  17:00 
Klubbhuset  26.08.2015  17:00 
 

NAF MC ROMERIKE  
Sted    Dato    Tid 

Bjørkelangen  30.05.2015  10:00 og 13:30  
Nordkisa   31.05.2015  10:00 og 13:30 
Nannestad   23.08.2015  10:00 og 13:30 
Bjørkelangen 30.08.2015  10:00 og 13:30 
 

NAF MC MØRE OG ROMSDAL  
Sted    Dato    Tid 

Kviltorp Camping 21.04.2015  18:00 
Kviltorp Camping 29.04.2015  18:00 
Kviltorp Camping 07.05.2015  18:00 
Kviltorp Camping 12.05.2015  18:00 
 

NAF MC VESTFOLD - Semslinna 35, 3170 Sem 

Sted    Dato    Tid 

Klubbhuset  08.04.2015  18:00 
Klubbhuset  15.04.2015  18:00 
Klubbhuset  22.04.2015  18:00 
Klubbhuset  29.04.2015  18:00  
 




