Kørevejledning
for

Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med

Grænseegnens Touring Club
har så ensartet en forståelse af vores køresystem,
at det er sikkert at deltage på ture med GTC.

Det er en forventning, at alle sætter sig ind i denne vejledning.

Det er Turudvalget der beslutter, hvilken kørestil/form der skal være
gældende for ture i GTC regi.
Hvordan andre klubber kører, ændrer ikke på hvordan GTC ønsker at udføre
klubture.
Kører man med som gæst på en af vores ture, bedes dette respekteret.

Det køresystem vi anvender, er overordnet:
Kolonnekørsel i zig-zag mønster, med fast Frontkører (Turleder), en fast
Slutkører, og MC nr. 2 i kolonnen afsættes som vejviser ved retningsændring, samt i visse tilfælde ved ligeud passage af store kryds.
Er der sidevogns MC fremmødt, placerer de sig sidst i kolonne, evt. som
Slutkører. De indgår ikke i afsætning, og såfremt de ikke er Slutkører, skal
de overhales straks efter man igen er indtrådt i kolonnen.
Gæster skal inden start informeres tydeligt om hvordan vi kører. De kan med
fordel placere sig et stykke nede i kolonnen og se systemet virke.
Det er Turleders ansvar at informere om dette.
Hvis der er maks. 6 fremmødte MC’er, kan Turleder beslutte, at køreformen
ændres til almindelig kolonnekørsel med kontakt bagud.
Det er Turleder der tager afgørelsen.

På baggrund af dagens antal fremmødte, informere Turleder om eventuelle
afvigelser.
Turleders ansvar er,
- at informere deltagere om dagens turforløb (hovedtræk),
- at udpege Slutkører for gruppen (evt. anvende orange vest),
- at informere gæster om deres rolle,
- at informere om, hvornår man stopper afsætning, og kører på egen
hånd.

Generelle regler:
1.

Vi kører i zig-zag-formation fra start til slut.

2.

Frontkører og Slutkører er altid placeret i venstre side af vognbanen.
Slutkører holder god afstand, så der er tid og plads til, at den afsatte
kører kan komme ind i rækken igen.

3.

Hold placeringen under tæt kørsel – det vil sige når kolonne er samlet.
Når der er stor afstand mellem MC, så er det tilladt at overhale. Pas
dog på ikke at overse en vejviser hvis du får for meget fart på. Du må
ikke overhale den MC, som er i position til at blive sat af som næste
vejviser.

4.

Hold altid minimum bremselængdens afstand til forankørende i
samme side. Hold altid afstand til køreren i den anden række, så
vedkommende kan trække i din række hvis nødvendigheden opstår.
Dvs. kør aldrig side om side.

5.

Skift aldrig række under kørsel, det kan skabe forvirring og farlige
situationer.

6.

Falder en kører fra under kørslen, rykker næste kører frem – og hele
rækken følger efter.
Men vent til kolonnen gør holdt ved kryds eller lignende.

7.

Lav aldrig en forbikørsel højre om, vent med at rykke frem til der er et
naturligt stop.

8.

På smal vej og i nogle situationer kan det være nødvendigt at køre i
enkeltkolonne. Det signaleres ved at Frontkører trækker ind i højre
side af vognbane, og resten følger efter.
Bemærk venstre række fletter ind i højre.

9.

Ved stop i lyskryds, vejkryds m.m. trækker kolonnen sammen, så vi
holder 2 og 2 tæt bag hinanden og derved fylder mindst, samt kommer
hurtigst over krydset.
Hold altid foden på bremsen !
Dit stoplys skærper bagfrakommendes opmærksomhed.

10. Ved igangsætning indtager vi zig-zag-formation igen.

Når man bliver sat af, er der flere forhold man skal tage hensyn til.
Synlighed for kolonnen, sikkerhed for sig selv og at man ikke generer andre
trafikanter. De er alle tre vigtige på hver sin måde.

Husk på, at det ikke er det store problem, når kolonnen er nogenlunde tæt
samlet. Så kan næsten alle se Frontkører, eller flere af de andre deltagere, og
på den måde følge strømmen.
Systemet skal vise sin styrke, når kolonnen er meget spredt, og dem længere
nede i kolonnen, har mistet synskontakt til forankørende MC’er. Der kan
man som afsat, komme til at holde i en længere periode, på et sted som
pludselig viser sig at være uhensigtsmæssig. Forestil dig derfor, at hver gang
du sættes af, skal du holde der i mindst 10 minutter.

Vejledningen er ikke en 100 % løsning. Der vil altid kunne opstå situationer
som ikke kan forudses. Det være sig trafikale situationer på grund af mange
bilister, vejarbejde, unormale kryds eller et vejforløb som ikke lige var
forudset.
Derfor er det et krav, ikke alene fra Turudvalget, men så sandelig også fra de
øvrige deltagere i turen, at man hele tiden er opmærksom på sin plads i
kolonnen, og følger med i hvad der sker.

Når man er nået op som nr. 2 MC, så skal man følge ekstra godt med i
Turlederens bevægelser, for næste gang er det en selv som skal sættes af.
Hold derfor en god afstand til Turleder, så du kan nå at reagere tidligt nok,
når der bliver givet tegn.

På de efterfølgende billeder er der med grøn og rød kant, markeret hvilke
situationer turudvalget anser for god og dårlig placering.

Afsætning ved højresving:
Kan du komme til at holde umiddelbart efter du er drejet, er det første
prioritet. Det kræver dog, at du er fuldt synligt for kolonnen, og ikke spærre
cykelsti eller anden trafik.
Denne placering er
god.
Man kan tydelig se MC
i god afstand før drej.
Men MC skal heller
ikke længere frem.

Bemærk, at ved dette sving er det vanskeligt at holde før svinget, uden at
genere andre biler. Kørebanen er smal, og kantsten er høj og derved er det
svært at komme op på cykelsti.
Er der ikke frit udsyn som ovenfor, så hold ind til højre – helst 10 m før.
På den måde bliver modkørende ikke i tvivl om hensigten, at du venter.

Denne placering er god.
Godt til højre, fod på bremse og blink.

Denne placering er ikke god.
Man kan ikke se MC.

Er der midterrabat inden svinget, så hold før denne starter. Derved kan biler
komme uden om dig.

Denne ok. God plads.

Denne er ikke ok. Der er ikke
plads til biler der skal til højre.

Er der en højresvingbane, så hold i starten af denne.
Her er der god plads til at biler kan
svinge til højre.
Bemærk at der IKKE spærres for
cyklers udkørsel fra cykelsti.
Det kaldes at tage hensyn 

Afsætning ved venstresving:
Ved venstresving vil det typisk være uhensigtsmæssigt at holde før sving.
Lav et stort sving og hold – synligt for kolonnen – som om du lige var drejet
til højre fra modsatte retning.
Husk: uden at spærre for cyklister.

Bemærk ovenstående. Der standses tydeligt med siden til, helt inde til højre
i sving, uden at spærre for cykelsti.
Modkørende biler, som skal til højre ned af samme vej, kan komme forbi.

Pas på ikke at komme for langt op, for så kan du ikke ses.

Hvis der ved lyskryds er en vejseparering i form af zebrastriber, så brug
denne plads.

Ovenfor er et eksempel på brug af zebrastriber. Dette er en god placering
hvor man er synlig og ikke generer nogen. Der er plads.
Andre kryds har zebrastriber mellem ligeud banen og svingbanen. Denne er
også en god mulighed at benytte.

Er der en venstresvingbane, så hold lige i start af denne.

Ovenfor, hvor der er midterrabat og svingbane, kan man sikkert holde i
starten af svingbanen.
Bemærk at bilen foran ikke er i tvivl om, at han kan svinge ud, da MC
tydeligt har sat ben ned og blinker.
For biler kommende bagfra, ser de også bremselys aktiveret.
Er der ikke midterrabat ved svingbanen, så kan man evt. stoppe oppe foran,
hvis der er en vejhelle der beskytter for modkørende.

Sørg for, at holde så langt fremme, at udkørende fra sidevej kan komme ud.
Vis med tydelig kropssprog, at du er i venteposition og ikke vil køre.
Sæt fod ned og slip styr.

Venstresving ved T-kryds

Hold synligt for kolonnen efter sving.
Hold så du er i mindst mulig risiko for påkørsel fra bagfra kommende trafik,
dvs. helt inde til højre
Venstresving er nok de sværeste, og det er netop sådanne situationer, at du
skal være opmærksom og tænke fremad når du kører som nr. 2.

Afsætning ved rundkørsel
I langt de fleste rundkørsler, vil du ugeneret kunne holde helt ude ved
kanten, lige før den vej kolonnen skal ud af.

Du kan se, at biler sjældent kommer derud, ved at der ligger grus i kanten.
Du kan dog sagtens holde der – men pas på både ved stop og start.

Man skal ikke placere sig i udkørsel af rundkørsel.

Som det ses er der meget lidt plads, og det er både til gene for camper og
lastvogne, der ikke kan komme forbi, men også til fare for MC.
MC skal meget langt fremad, for at komme fri af midterrabat, og så vil man
ikke kunne se den.
Er der en cykelsti rundt, så plejer der at være god plads, og så hold på denne,
før vejen vi skal ud af. Dog uden at du spærre for cyklisterne.

Kørsel i flersporede rundkørsler vil altid frembyde et problem.
Kan man ikke se en tydelig afkørsel af 1. vej, bør man derfor tage yderspor
så man ikke fanges af at være tvunget ud af rundkørsel en vej for tidlig.
F.eks. rundkørsel ved Augustenborg og Madeskov

Kørsel på motorvej
Skal kolonnen benytte motorvej over et kortere stykke, anbefales det at holde
moderat hastighed – 90 km/t – i lastbil tempo.
Turleder bør samle kolonne mest muligt, inden man kører ud.
Undlad overhaling, da man jo snart skal af.
Det gør ikke noget at der kommer et par biler ind i kolonnen, for vi kan jo
kigge hen over taget på dem, og se de forankørende MC’er.
Ved skiltet som markerer afkørsel, holdes ind i nødspor og blinkes til højre.

Ved længere kørsel på motorvej kan kolonnen godt spredes ud. Det anbefales
at holde hastigheden på 110-120 km/t.
Kør i mindre grupper, og overhal kun når der er plads til at komme ind foran
den du overhaler, uden at stjæle deres bremselængde.
Igen, det gør ikke noget at der er biler mellem os MC’er.
Træk ikke ud og spær yderspor, blot fordi forankørende MC’er trækker ud.
Vent med at overhale, til du rent faktisk er fremme ved den du vil overhale.
Et godt stykke før afkørsel, sætter Turleder hastighed ned til lastbil tempo,
omkring 90 km/t, og samler kolonnen på den måde.

Kørsel ved trafikseparering
Ved kørsel på motorveje eller andre veje hvor der opstår trafikseparering,
f.eks. broen til Als.
Det mest sikre sted at holde, vil være i starten af trafiksepareringen.
Derfor skal man afsætte en MC såfremt man skal følge højre vognbane.
Er der ikke afsat nogen MC, skal man følger vejen i venstre vognbane.
Trafiksepareringen starter
der hvor vognbanelinjer
skifter fra tynde til brede.

Det samme gælder ved Ydeling på motorvej.
Køres der eksempelvis
nordpå, og ved Kolding
skilles mellem Odense og
Århus.
Skal kolonne mod Odense,
afsættes en MC i nødspor,
der blinker til højre, 500 m
før deling.
Skal kolonne mod Århus er der ingen afsat MC.
Når der ikke er afsat MC, følger man venstre Y-gren og vognbane.
Vis med tydelig kropsprog, at du venter, og ikke er i knibe.

Ovenstående anvisninger dække ikke alle situationer. Derfor er det vigtigt at
du følger med i kørslen og er kvik til at tage en beslutning.
Dette burde ikke være et problem, for det er jo et af de grundlæggende krav
for i det hele taget at føre et køretøj.
Den allerbedste forsikring mod skader – er indholdet mellem ørerne 

Rigtig god tur, samme med os i Grænseegnens Touring Club.

