over denne boka. Her vil de finne
mange fine øvelser, som egner seg
både for gruppeundervisning med
instruktør og for folk som vil trene
litt ute på veien for seg selv.

Full Kontroll
Som nevnt i Forgasserns forrige
kulturmagasin, hadde vi store
forventninger til den nye norske
boka om kjøreteknikk, som Leif
Klyve skrev høsten 2000.
Dette er et prosjekt som er igangsatt
av NMCU, som et ledd i en større
plan for å øke norske MC-føreres
kompetanse, og dermed redusere
ulykkene og øke gleden.
Når boka kom, må jeg vel si at jeg
ble noe overrasket over formatet,
eller kanskje heller mangelen på
volum i boka. Jeg hadde forestilt
meg ei bok med innhold ala ”Twist
of the wrist” bøkene, men denne er
definitivt noe tynnere, både i fysisk
og innholdsmessig.
Når det er sagt, må jeg bare si at
dette er ei fin lita bok, som dekker
det vesentlige. Men for oss som har
Twist Of the Wrist (se Forgassern 3 /
2001) på nattbordet, blir den
unektelig noe tynn.
Men for dem som ikke er fanatisk
opptatt av motorsykler og kjøreteknikk, vil jeg tro at den gir en
meget bra og nyttig innføring i
kjøreteknikkens tildels godt bevarte
hemmeligheter. Det reiser fortsatt
mange rundt på norske veier uten å
helt ha oppfattet viktigheten av
kontrastyring (trykktråkk),
forankringspunkter og andre
fremmedord, og de kan kaste seg
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Nå har undertegnede ikke hatt
kjøretimer på MC i det hele tatt, så
jeg vet ikke helt hva moderne kjørelærere lærer bort. Denne boka sier
lite om trafikk, men mye om MC
kjøring. Jeg har følelsen av at
kjøretimene hos trafikkskolene har
motsatt fokus, med vekt på trafikk
og lite om teknikk.
Boka ble delt ut gratis til alle NMCU
medlemmer i fjor, så det er vel
mange av dere som har den. Men
dere som ikke har; skaff den! Den er
absolutt verdt sine 50 kr.
Blant medforfatterne finner vi bl.a.
Gunnar Kubberød, en meget sentral
mann i Wobble og senere Full
Kontroll kursene på norske og
svenske baner.
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