Invitasjon
MC Touring Education 2018
MC TOURING EDUCATION 2018, 2.-3. juni

REGION ØST

Vi ønsker velkommen til årets utgave av MC Touring Education, som består av
to endagers førerutviklingskurs for registrerte touring motorsykler fra hele
landet.
Som tidligere vil det være organisert kjøring i grupper med både asfaltkjøring og
gruskjøring, men med hovedfokus på grus. På asfalt er Stig Hagen fra Tango
MC instruktør (www.tangomc.no). Tango MC vil stå for instruksjon på landevei
og svingteknikk på bane. Instruksjon på grusveier blir ivaretatt av Torgrim
Lauten og Magnus Johansson. Asfalttreningen vil i år foregå på gocartbanen til
NMK Elverum, og grustreningen vil foregå på grusveier/områder i Trysil –
Elverum området.
Kurs 1: Etter oppmøte på Radisson Blue Trysil fredag kveld, reiser vi til
gocartbanen lørdag morgen for asfaltkjøring. Her vil det foregå svingtrening,
serpentiner og bremseteknikk mm hvor vi kjører på kjeglemerket bane. Etter
asfaltkjøringens slutt tar vi lunsj lokalt. Etter lunsj drar vi til Trysil for grusdelen.
Det er alltid interessant å ta med erfaringene fra asfalt inn på grus.
Kurs 2: Oppmøte lørdag kveld med kjøring søndag, for øvrig likt kurs 1.
Pris pr. deltager for arrangementet er Kr 1.650,- og inkluderer instruksjon, lunsj,
drikke og litt forfriskninger underveis, middag og overnatting med frokost.
For de som ønsker å delta begge dager koster dette Kr 2.650,- pr pers.
Foreløpig program for dagene:
Fredag 1. juni, kveld: Oppmøte til kurs 1
Lørdag 2. juni:
08:00 Avreise til asfaltområde
13:00: Lunsj
Etter lunsj: Avreise grusområdene
17:30: Slutt for dagen.
Lørdag 2. juni kveld: Oppmøte kurs 2
Søndag 3. juni: som lørdag
NMF Region Øst
c/o Trygve Johnsrud
Suhmsgate 2A
0362 OSLO
Org.nr:
NO 997 867 858
www.nmfregionost.no

Vi gjør oppmerksom på at deltagere skal ha godkjent heldekkende kjøreutstyr,
sykkel i forskriftsmessig stand og kurset kjøres etter veitrafikklovens
bestemmelser. Kurset er godkjent av IF skadeforsikring, Gjensidige forsikring,
Tryg forsikring og DNB forsikring.
Se www.nmfregionost.no for fortløpende info! Her vil det ligge
påmeldingsskjema og all info vedr. arrangementet. Påmeldingsfrist 4. mai.
Velkommen til førerutviklingskurs

