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Rygget med trygghet
SORTLAND: Presisjonsrygging med sju meter
campingvogn er ikke bare
bare. I helga var det kurs
for instruktører på Sortland.
TOR JOHANNES JENSEN
t o r j o @ b l v. n o

– Dette handler om trafikksikkerhet., sier Steinar Nikolaisen
fra Norsk Caravan Club på
Sortland. Han kjører mellom
3.000 og 8.000 kilometer årlig
med vogn etter bilen og har sågar vært i Venezia med den rullende hytta.
– Det gir bra, det også, selv
om det var trangt i de gamle by-

gatene. Men også en som har
kjørt i mange år, kan likevel
tabbe seg ut iblant. Så et kurs
er nyttig, understreker han
overfor Bladet Vesterålen.
Kurset, som ble holdt av Torbjørn Slydal fra NCC Vest-Lofoten, sammen med Hans Dybfest
fra NCC Lofoten, er for framtidige instruktører i Vesterålen.
Lørdag gikk de gjennom teori med lover, vektbestemmelser, sikkerhet på lasting,
vekt, lys, bremser og kobling.
– Vi mistenker jo iblant
noen caravanister for ikke å ha
sertifikat for ekvipasjen de kjører.
– Det har vært ei nyttig helg,
og det er artig å prøve seg. Et-

Torbjørn Slydal forklarer hvordan bobilen skal rygges inn på en
planke. Presisjon er bare fornavnet.

ter dette skal jeg kunne hjelpe
andre og kurse dem som er
interessert i å trene på kjøring
med vogn. Vi håper å få opp
interessen for å trene og kurse
seg, sier Nikolaisen.
Presisjonskjøringa innebærer ei fast løype med bestemte
moment og øvelser. Det er til
og med mulig å ta gull-, sølv-,

og bronsemerker i presisjonskjøring. I Vest-Lofoten har man
hatt merkekjøring et par ganger årlig i lang tid.
Løypa byr blant annet på slalåm, kjøring i rett gate og lukeparkering med vogn.
Samtidig har kurset også rettet seg mot bobilførere, og de
er blitt utfordret på øvelser

som avstandsberegning i speil
og avstandsberegning på front.
Det er første gang i regionen at
også bobiler er tatt inn i et instruktørkurs.
– Dette er ikke bare lek. Vi
skal ut i trafikken, og dette er
øvelser man har behov for,
understreker Dybfest.

Steinar Nikolaisen fra NCC Sortland sammen med Ola Novstad hos Sortland Caravan, som stilte
med biler og vogner til helgas kurs
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