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5.7 Fejlkørsel 

Fejlkørsel anses at have fundet sted: 

a. Når motorcyklen holder stille og køreren slipper styret med 

en eller begge hænder og berører en anden del på motorcyklen, 

og der samtidig sker jordberøring.

b. Når køreren har begge fødder på jorden på samme side af 

eller bagved bagakslen på motorcyklen. 

c. Når motoren går i stå og køreren samtidig læner sig op af 

noget eller samtidig jordberøring uden at bevæge sig fremad.

d. Når motorcyklens styr berører jorden.

e. når afmærkningen skilte eller bånd knækkes, væltes eller 

køres over. Motorcykelens dæk overskrider båndet, således at 

dækket er på den anden side af båndet, og berører jorden.  

f. Når køreren eller passageren modtager fremmed hjælp.

g. når motorcyklen krydser sit eget spor med begge hjul. 

h. når baghjulet passerer begynd/slut-skiltene før forhjulet

i. når forhjulsakslen forlader sektionen via sektion-begynd-

skiltene.

j. Når passageren foretager jordberøring.

k. Hvis baghjulet på motorcyklen passerer porte inden forhjulet.

n. Når skilte berøres.

o. Hvis motorcyklen bevæger sig baglæns mere end en 

cykellængde.
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p. Hvis man kører ind i sektionen uden stopknappens snor om 

håndleddet 

Tilføjelse til reglerne 

for fejlkørsel

6 Motorcyklen 

Motorcyklen kan være indregistreret og skal opfylde 

færdselslovens krav hvad angår lyddæmpning. Og den enkelte 

motorcykels homologering. Når der anvendes ikke 

indregistrerede køretøjer, skal det sikres, at løbsstrækningen 

ikke omfatter offentlige veje eller andre områder, hvor 

færdselsloven gælder. Færdselslovens krav til køretøjet ses der 

bort fra i dette tilfælde for så vidt angår lys og horn. 

Motorcyklen skal være monteret med en stopknap med 

håndledsrem, killswitch.
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(I 2015 kan der ved Classic stævner køres med konventionel 

stopknap eller ventilløfter)

Undtagelse for regel 

om stopknap for 

Classic


