TRAFIKALT GRUNNKURS: Alle som tenker å ta
førerkort på enten moped/ motorsykkel eller bil
behøver trafikalt grunnkurs i forkant. Bærum
Sportsklubb vet at de fleste 15-åringer tar dette
kurset - og har derfor inngått en samarbeidsavtale
med Halvorsen trafikkskole hvor alle klubbens spillere
får mulighet til å delta på grunnkurs i Bærums lokaler
tilpasset lagenes aktiviteter.
HVORFOR ALLEREDE SOM 15-ÅRING: Kurset er en
generell innføring for trafikanter, og har stor verdi for
alle ungdommer som allerede ferdes i trafikken, til
fots eller på sykkel, selv om det nå kan føles lenge til
sertifikat for bil blir aktuelt.
KURSINNHOLD: Kurset går over 17 timer fordelt på 4
kvelder og inkluderer:
 Trafikkopplæringen
 Grunnleggende forståelse for trafikk
 Mennesket i trafikken
 Øvingskjøring og kjøreerfaring
 Førstehjelp
 Tiltak ved trafikkulykke
 Mørkekjøring
PRIS: Markedsprisen for trafikalt grunnkurs er 3.500
kr. og vi har avtalt en spesialpris for klubbens spillere
lik 3.300 kr. som inkluderer alt dere trenger, dvs. også
mørkekjøring og førstehjelp. Det er krav om fylte 15
år ved første kursdato.
SPONSORINNTEKT TIL KLUBBEN: Utover at dere får
en god pris på kurset og kurstider som er koordinert

med andre fotballaktiviteter, vil avtalen også sikre
klubben gode inntekter. Hvis alle slutter lojalt opp om
dette vil sportsklubben kunne få vesentlige
sponsorinntekter, som gjør at det vil være mindre
behov for andre dugnadsaktiviteter.
SENERE KJØREOPPLÆRING FOR BIL: For de av dere
som er ferdig med grunnkurset har vi også et sterkt
ønske om at dere bruker Halvorsen trafikkskole når
dere starter opplæring for førerkort på bil. Klubben vil
motta sponsormidler også for de av dere som ønsker
å bestille prøvetime hos Halvorsen senere. Husk også
at prøvetime bil må meldes gjennom klubben for at vi
skal motta disse sponsorinntektene.
OM HALVORSEN TRAFIKKSKOLE: Halvorsen
trafikkskole har mer enn 20 års erfaring og distriktets
laveste strykprosent for førerkort.
Se også: http://baerum.halvorsentrafikkskole.no
TIDSPUNKTER FOR KURS:
 Vinterferien, uke 8 (noen ledige plasser)
 Første uke i sommerferien, uke 25
PÅMELDING/MELDE INTERESSE: For påmelding eller
registrering av interesse, send e-post til
inger@baerumsk.no og oppgi: navn, fødselsdato, epost, mobilnummer og kursdato (evt. kommentar om
hvilket senere kurs som er aktuelt for fortrinnsrett på
kurset).

