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Road Captain ansvarar för att alla kör efter samma 
regler.
Det har väckts en fråga runt reglerna för kortegekörning 
som H-DCS redovisade i föregående H-D entusiasten 
(Nummer 1 2021). Anledningen är att det på en punkt 
skiljer från de regler som SMC kommunicerar.
Det gäller punkten 8 och hur efterföljande agerar när nå-
gon lämnar kortegen.
I H-DCS och även i andra klubbar har vi valt att välja ett 
undantag från att inte göra omkörningar och spårbyten. 
Det är när en förare lämnar kortegen. Då ersätts dennes 
plats med närmast efterföljande i samma spår.
- Vi har valt denna modell för annars påverkas hela kolon-
nen bakom den som lämnar kortegen som ska byta spår. 
Det är Road Captains ansvar och uppgift att alla vet vilka 
regler som ska gälla för den aktuella körningen, säger vice 
president Rikard Stewén. Han har tillsammans med DOF 
Lasse Carlsson med eftertanke och överväganden tagit 
fram H-DCS regler för kortegekörning.

Regler för kortegekörning.

Att köra i kortege är ofta både roligt och ibland nödvän-
digt men kan också medföra vissa risker. Därför finns det 
regler för hur man genomför en kortegekörning och det 
är viktigt att kortegens deltagare följer de regler som är 
överenskomna.

1. Varje kortegekörning ska ha en utsedd kortegeledare 
 (Road Captain RC) och en ska vara utsedd att köra  
 sist (Tail Gunner TG).

2. Kom till kortegekörningen med full tank och skulle 
 någon ändå behöva tanka under körningen så ska  
 RC meddelas.

3. Är deltagarantalet stort och kortegen ska framföras  
 på en hårt trafikerad väg, då kan det vara lämpligt  
 att dela upp kortegen i mindre grupper.

4. Inför körningen går RC igenom vägvalet och om det  
 är något särskilt som kan vara bra att ta hänsyn till.

5. RC kör alltid först med placering längst fram till 
 vänster och TG alltid sist.

6. Vid kortegekörning ska motorcyklarna placeras i en  
 sicksack-formation med varannan vänster respektive  
 höger, detta gäller vid två eller flerfiliga vägar och vid  
 smala enfiliga vägar upphör sicksack-formationen  
 och alla faller in bakom varandra.

7. Tre sekunders regeln är lämplig att använda för  
 att upprätthålla ett säkert avstånd till den som är  
 närmast framför i samma spår. Respektera närmast  
 framförvarandes vingelutrymme. 

8. Omkörningar och spårbyte inom kortegen ska 
 undvikas, undantaget är när någon lämnar kortegen,  
 dennes plats ersätts då av den som är närmast 
 bakom i samma spår. 

9. Mc-förare som är ovana vid kortegekörning placeras  
 med fördel närmast bakom de två främsta motorcyk- 
 larna.

10. Gällande hastighetsbegränsning ska följas men bör 
 anpassas utifrån rådande trafiksituation och väg-
 underlag som bedöms utav RC.

11. RC styr hastigheten för kortegekörningen och ska  
 undvika kraftiga accelerationer vid ändring av 
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nigar ska gå till. Att det är ordning i dessa led är viktigt både för trivsel och framför allt säkerheten.
DoF Lasse Carlsson, vice president Rickard Stewén och H-De:s redaktör har sammanställt detta  
material som det kan vara värt att ta en kopia på för nattygsbord och sadelväskor.

 hastighet. En så jämn körning som möjligt ska 
 eftersträvas.

12. När omkörning av annat fordon ska genomföras  
 ska RC skyndsamt genomföra omkörningen och  
 bakomvarande i kortegen följa efter, slå inte av 
 gasen för tidigt och ta ut ett rejält avstånd till det  
 omkörda fordonet så att bakomvarande också får  
 möjlighet att komma om och inte bli kvar i vänster-
 filen längre än nödvändigt. 

13. TG genomför filbyte samtidigt som RC för att inte 
 släppa in annat fordon i kortegen när omkörning eller  
 filbyte ska genomföras.

14. Det är viktigt med god uppsikt bakåt vid kortege-
 körning, tappar du kontakten med bakomvarande  
 så ska du stanna på första lämpliga plats, till slut har  
 alla stannat och RC åker tillbaka och kontrollerar. 
 RC är också den som startar upp kortegen igen.

15. Drabbas någon av problem utmed vägen så är det  
 TG som stannar med dem tills problemet är löst, 
 övriga fortsätter körningen tillsammans med RC.

16. Om någon behöver avvika från kortegen vid delmål  
 eller rast så ska alltid RC och TG meddelas.

17. Om man behöver lämna kortegen under körning  
 så ska man tydligt vinka förbi bakomvarande och  
 till sist låta TG förstå att man har för avsikt att lämna  
 körningen.

18. Om till exempel en bil påbörjar en omkörning av  
 kortegen men inte hinner förbi, sakta ned och lämna  
 plats åt bilen men ligg kvar i ditt spår och fil.

19. Vid ankomst till delmål eller slutmål ska parkering om  
 så är möjligt ske samlat och snyggt med motorcyk- 
 larna uppställda sida vid sida med fronten i körrikt- 
 ningen.

Exempel på handsignaler.

Att använda sig av handsignaler kan vara ett bra sätt för 
att kommunicera mellan varandra.

1. Klartecken inför avfärd.
 Håll upp höger hand med handflatan öppen och  
 vänd framåt.

2. Stanna. 
 Lyft vänster hand med handflatan framåt.

3. Sänk farten.
 För vänster hand upp och ned med handflatan vänd  
 nedåt.

4. Behöver tanka.
 Peka med vänster hand på tanken.

5. Din blinkers är på.
 Knyt och öppna vänster hand upprepande gånger.

RC tips.

1. Samla alla kortegedeltagarna innan avfärd för 
 genomgång av regler, resmål och vägval.
 
2. För att få bra flyt vid raster, delmål och tankningar  
 ange alltid avfärdstider.

3. Påminn kortegedeltagarna när det återstår fem 
 minuter till avfärd.

4. Om kommunikationsutrustning finns till exempel  
 Scala Rider eller motsvarande så kan det med fördel  
 användas mellan RC och TG.

För att RC ska ha möjlighet att se sista cykel med TG 
ska hon eller han som ligger sist vara den enda i korte-
gen som har extraljus påslagna. Ett alternativ är reflex-
väst eller hjälm/klädesplagg som gör TG lätt att se för 
RC.


