TRAFIKALT GRUNNKURS

Loddefjord IL arrangerer Trafikalt grunnkurs i samarbeid med Team Trafikkskole.
Kurset går over til sammen 4 undervisningskvelder og er inkl. førstehjelpskurs, men ekskl
mørkekjøring. Det kommer tilbud om mørkekjøringskurs i siste halvdel av oktober.
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 1290 uten mørkekjøring. 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 (må ha nøyaktig beløp), eller det kan
legges inn bestilling i nettbutikken www.team-bergen.no (bestilling på nettbutikken blir
automatisk tillagt frakt, men den blir trukket fra før belastning på kortet).
Påmelding: Bruk påmeldingsskjemaet som du finner på www.teamtrafikkskole.no.
Det er plass til 16 deltakere pr kurs. Det tas forbehold om at tilstrekkelig antall deltakere melder
seg (minimum 10).
Sted: Klubbhuset til Loddefjord IL, Alvøen Idrettspark.
Tidspunkt : 13., 14., 15. og 16. april.
Kursstart er kl. 16.00 hver dag og varer til kl. 18.30 - 19.00.

Kontaktperson Loddefjord IL: Ove Vindenes, ove@altifotball.no
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