For at få kørekort til motorcykel, skal du være fyldt 18 år, og have modtaget undervisning hos
en godkendt kørelærer. Du skal have modtaget undervisning i mindst:

•
•
•
•

26 teorilektioner
13 kørelektioner på vej
4 lektioner på manøvrebane
5 lektioner på køreteknisk anlæg

Hvis det er under 2 år siden, at du har taget kørekort til almindelig bil, kan du nøjes med
reduceret undervisning:
•
•
•
•

14 teorilektioner
8 kørlektioner på vej
4 lektioner på manøvrebane
5 lektioner på køreteknisk anlæg

Er du mellem 18 og 21 år, kan du kun få kørekort til lille motorcykel, dvs. en motorcykel under
25 kW (34 hk). Er du over 21 år, kan du få kørekort til stor motorcykel. Når du har haft lille
motorcykel kørekort i mindst 2 år, bliver det automatisk udvidet til stor motorcykel.
Loven kræver, at du har gennemført 26 teorilektioner og 22 praktiske, inden du går op til den
praktiske prøve (køreprøven). Hvis du har taget kørekort til bil inden for de sidste to år, kan
du vælge at følge et reduceret undervisningsforløb.

Praktisk undervisning
Den praktiske undervisning omfatter:

• 4 lektioner på lukket øvelsesplads – også kendt som kravlegård.
Det er her, du lærer at få motorcyklen til at køre. Du lærer at bruge bremse, kobling
og gashåndtag, så motorcyklen gør, som du ønsker.
• 13 lektioner på vej. Her lærer du at køre i trafikken. De 13 timer er et minimumskrav,
og nogle elever har brug for flere køretimer, før de er klar til at gå op til den
afsluttende køreprøve.
• 5 lektioner på køreteknisk anlæg. Disse lektioner ligger sidst i køreuddannelsen til
motorcykel.Her skal du gennemgå forskellige øvelser, som giver dig bedre fornemmelse
af balance, styring og acceleration på motorcyklen.

REDUCERET UNDERVISNING
Hvis du har taget kørekort til bil inden for de sidste to år, kan du vælge at tage dit kørekort til
motorcykel som reduceret undervisning. Hvor meget undervisning er det?
Du skal stadig have fire lektioner på manøvrebane og fem lektioner på køreteknisk anlæg.
Derudover skal du have minimum otte kørelektioner på vej. Hvad teorien angår skal du have
mindst 14 lektioner. Det er naturligvis billigere at tage motorcykelkørekort som reduceret
undervisning

Priser
• Priser MC 9.900,- kr for lovpakken
• Priser MC 8.500,- kr. for reduceret undervisning

De nye EU-køreprøver efter 1.10.08:
• 5 øvelser på bane inden køretur i trafik.
• De 2 første balanceøvelse med lav fart. Igangsætning med sving, slalom og U-vending.
• Der regnes fejl hver gang der støttes. Svingøvelse med hældning. Bremseøvelse op til
katastrofeopbremsning og til sidst undvigemanøvre med kontrastyring
(impuls-styring med tryk på styret).
• Køreprøven kan bedømmes som ikke bestået på banen alene!
Især de lave piger på de store mc'er er taberne ved balanceøvelsen og må klart regne med
ekstra træning.

Med venlig hilsen
Gandø´s Køreskole

