TRAFIKALT GRUNNKURS
Loddefjord IL arrangerer Trafikalt grunnkurs i samarbeid med Team Trafikkskole.
Kurset går over til sammen 5 undervisningskvelder inkl. førstehjelpskurs og mørkekjøring.
Trafikalt grunnkurs er obligatorisk for alle under 25 som skal starte øvelseskjøring – privat eller
ved kjøreskole - og som ikke har førerkort fra før. Kurset utgjør trinn 1 i læreplaner for
trafikkopplæring, og gjelder all øvelseskjøring for moped, lett og tung MC og bil. Deltakerne må
være fylt 15 år ved kursstart.
Spesielle regler for mørkekjøring: Mørkekjøring er en del av trafikalt grunnkurs, men når kurset
gjennomføres i perioden 16.mars – 31. oktober, gis det rett til øvelseskjøring uten mørkekjøring
fram til 31. oktober. Innen denne datoen må mørkekjøringskurset gjennomføres for å
opprettholde retten til øvelseskjøring i vinterhalvåret.
Pris for Trafikalt grunnkurs er kr 1190 + mørkekjøringsdel kr 1600 inkl. gebyrer, til sammen kr
2.790. Faktura sendes den enkelte på email og kurset må betales ved kursstart.
Boken ’Førerkortet – lærebok klasse B’ blir benyttet aktivt på kurset. Boken koster kr 340.
Utover dette finnes det spesielle lærebøker for moped og mc, samt oppgave-/arbeidsbøker til
alle lærebøker. Alle disse bøkene kan kjøpes på kurset, eller det kan legges inn bestilling i
nettbutikken www.team-bergen.no.
Påmelding skjer på mail til post@teamtrafikkskole.no, eller du kan bruke påmeldingsskjemaet
som du finner på www.teamtrafikkskole.no. Påmeldingen må inneholde:
!
!
!
!
!

Fullstendig navn og adresse slik det er registrert i Folkeregisteret
Mobilnummer
Fødselsdato
Navn og/eller email/tlf.nr. til en foresatt
Eventuell forhåndsbestilling av bøker (bruk kommentarfeltet)

Det er plass til 16 deltakere pr kurs. Det kan settes opp ekstrakurs om det er behov for det. Det
tas forbehold om at tilstrekkelig antall deltakere melder seg (minimum 10).
Kurssted: Klubbhuset
Tidspunkt:
• Mandag 12. januar kl. 16-18.30
• Tirsdag 13. januar kl. 16-19.30 (inkl. mørkekjøringsteori)
• Onsdag 14. januar kl. 16-19.00
• Torsdag 15. januar kl. 16-19.00
• Mandag 19. januar kl. 17-19 Mørkekjøring. Frammøte Esso Vestkanten.
Kontaktperson Loddefjord IL: Ove Vindenes, ove@altifotball.no

Team Trafikkopplæring AS • Strandgaten 223 • 5004 Bergen • Tlf: 55 23 01 80
epost: post@teamtrafikkskole.no • www.teamtrafikkskole.no • Org.nr. 999 288 367

