Upprifjun – ökukennari

Áður en þú leggur af stað eftir langt hlé frá
akstri bifhjóls skaltu fá ökukennara til að rifja
upp með þér og þjálfa eftirfarandi atriði:
1. Hvernig er best að nauðhemla? Æfðu þig
það mikið og vel að þú beitir réttum
viðbrögðum sjálfkrafa ef þú þarft á þeim að
halda.
2. Hvernig er best að beita hjólinu í beygju
og hvað borgar sig að gera ef þú þarft
skyndilega að bremsa í beygju?
3. Gerðu jafnvægisæfingar og lærðu hvernig
er best að aka yfir ójöfnur.
4. Lærðu hvað skuli gera ef dekk springur,
kúplingsbarki gefur sig, þú lendir í skaki
og/eða ef bensíngjöf festist.
5. Fáðu svör við því hvernig best sé að aka í
hópi með öðrum bifhjólamönnum.
6. Farðu yfir hvað þurfi að hafa í huga þegar
ekið er með farþega á hjólinu.
Góða ferð!

Frelsi með ábyrgð

Hlífðarbúnaður

Það eru margar ástæður fyrir því að ferðalag á bifhjóli er öðrum
ferðamáta ánægjulegri.

Hafðu ljósin kveikt og notaðu viðurkenndan verndarbúnað sem hæfir
þér. Hlífðarbúnaður skal vera CE merktur samkvæmt eftirfarandi
stöðlum eða sambærilegum:

Í mikilli umferð getur verið auðveldara að komast leiðar sinnar.
Á þröngum götum eru bílastæði aðgengilegri og ökumaður bifhjóls
upplifir yfirleitt nánari snertingu við umhverfi sitt. Frelsistilfinning er
eitthvað sem flestir bifhjólamenn kannast við.
Sú tilfinning má þó ekki verða svo sterk að hún skerði rétt annarra
vegfarenda til að komast leiðar sinnar á öruggan hátt.

Hjálmar – ECE 22.05
Stígvél – CE EN 13634
Jakkar, buxur og samfestingar – CE EN 13595
Bakhlífar – CE EN 1621

Ekki gleyma því að aðrir vegfarendur eru einnig líklegir til að gera
mistök. Hafðu varann á þér og aktu eins varlega og mögulegt er.
Ef bifhjólamaður lendir í árekstri við bíl þá er það yfirleitt
bifhjólamaðurinn sem fer verr út úr þeim árekstri.
Fyrir utan hlífðarfatnað og hjálm er bifhjólamaður nánast óvarinn ef
hann lendir í árekstri.

Hanskar – CE EN 13594
Hlífðargleraugu – CE EN 1938
Gættu þess að hjálmur og búnaður passi þér, annars er hætta á því
að hann veiti ekki þá vörn sem til er ætlast.

Hættur

Bifhjól
Gott að hafa í huga

Ef þú, sem ökumaður
bifhjóls, lendir í árekstri
við bifreið eru töluverðar
líkur á því að þú slasist
alvarlega. Í þessum
bæklingi er farið
í gegnum nokkur
atriði sem geta
aukið öryggi þitt
í umferðinni.

Algengar hættur sem verða á vegi bifhjólafólks eru m.a.:
1. Mundu að þú sést illa, jafnvel að degi til. Vertu með hjálm og hlífðarfatnað
í áberandi litum eða með endurskini.
2. Þegar þú kemur að gatnamótum þar sem þú átt forgang getur þú ekki
verið viss um að aðrir vegfarendur taki eftir þér. Þótt þeir hafi litið
í áttina til þín er mögulegt að þeir hafi ekki séð þig.
3. Ef þú ert að fara fram úr bifreið þar sem tvær akreinar eða fleiri eru í
sömu átt skaltu vera viðbúin því að ökumaðurinn sjái þig ekki í hliðarspegli.
Hann gæti beygt í veg fyrir þig þótt hann hafi ekki gefið stefnuljós.
4. Í þröngum götum þar sem bílastæði eru með fram götunni getur það
gerst að bíl sé bakkað í veg fyrir hjólið.
5. Lestu yfirborð vegarins vel. Vatn, möl, ryk, sandur, olíublettir, brunnlok og
ójöfnur geta skapað hættu. Blautt malbik og blautar yfirborðsmerkingar
geta verið hálar.
6. Búfénaður fælist frekar bifhjól en bíla og þess vegna geta viðbrögð þeirra
verið óvænt.
7. Vindhviður geta tekið stjórn bifhjólsins úr höndum þínum, sérstaklega
við brýr þar sem hliðarþrýstingur breytist snögglega. Einnig geta myndast
hættulegir sviptivindar þegar þú mætir stórum bílum.
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