
Regier for manoverkorningsmarke med husvagn 

Inledning 

For att hoja korkunskapema och dfumed framja trafiksakerheten infor Nordiska Caravan 
Radet ett manovermarke. Detta kan tilldelas den medlem som har avlagt och klarat provet i 
precisionskoming med bil och husvagn. 
Samtliga medlemsliinder inom NCR har i samarbete kommit fram till foljande regelverk for 
att kora for manovermarket. 

Det ar inte tiden utan antalet korrigeringar som ar avgorande for att klara provet, dock galler 
en total tid for manoverprovet pa 15 minuter. 

Bana och kontroll 
Det ska koras en stracka pa 4 moment, dessa ar: 

• Slalom 
• Backning 
• Viindning i gatukors 
• Fickparkering 

Provet skastarta vid en speciell startplats. Fran borjan ska provet genomfOras som namns i 
momentlistan, men om forhallandena till<1ter, kao moment 2 och 3 byta plats. Provet ska alltid 
avslutas med fickparkering. 
Det bor fOrslagsvis anvandas koner for att markera ovningama, dock ska moment 4 ha en 
tydlig markeringslinje. 

Det bor vara tva godkanda instruktorer under ovningen, men under provet for bronsmarket 
godkanns en instruktOr. Till guldmarket ska bagge instruktOrema vara godkiinda. 
Protokoll fOr godkannande ska fyllas i och signeras av huvudinstruktOr och medhjalpare/ 
annan instruktor. 

Generella regler 

Manovermarket 
Manovermarket kan uppnas i foljande vaWrer. 

• Brons, silver och guld 

Man kan kora for ett marke per kalenderar. Manovermarke av hogre valOr kan endast erovras 
efter att man klarat marke av en lagre valOr. 

DiplOID 
Diplom utdelas vid godkiind koming for brons, silver och vid genomford och godkand
 
koming for guldmarket.
 
(De fiesta onskar sakert ett synligt bevis pii att de har klarat komingen for guldrnarket).
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Markesvalorer 
Vid de f6rsta markesproven utdelas marke i brons, silver oeh guld. Guldmiirket utdelas 
darefter vid genomf6rt oeh godkant prov var 5:e gang. Darefter utdelas Elitmarket I, II 
oeh III 10 ganger vardera tills guldmarket erovrats 30 ganger. 

Layoutf6rslag 

Etter 5 gang 

Etter 20 gang 

Etier 10 gang 

Etter 25 gang 

Etter 15 gang 

Etter 30 gang 

Antal fOrsok
 
For att erovra market kan 5 f6rsok goras per kalendenk Vidare kan f6rsok goras 2 ganger per
 
dag.
 

SkOid
 
En skold tas fram liknande den NCC har med NCR:s logo. De ar marken inte utdelas skiekas
 
en liten guldplatta ut med mal som kan klistras pa skolden.
 

Husvagnen
 
Husvagnen ska vara minst 2,10 m bred oeb minst 4,70 m lang. Arrangoren ska tillhandaMlla
 
vagn oeh deltagama ska MIla med bil oeh anpassade speglar.
 

Banan
 
Banan ska laggas med 47 koner enligt ritningen. Liknande utrustning kan godkannas.
 

Forarkrav
 
1.	 Foraren ska vara ensam i bilen. 

2.	 Bilens sidof6nster fram ska vara oppna nar provet kors. 

3.	 Dorren pa fOrarsidan far oppnas under baekning men inga kroppsdelar
 
far berora marken eller konema.
 

4.	 Saxning av bil oeb husvagn leder till underkant provo 

5.	 Vid andring av hjulens korriktning raknas en korrigering. 
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6.	 Valtning eller beroring av kon raknas som en korrigering. Man kan kora fram eller 
tillbaka sa att ekipaget kommer klar fran konen sa att deona kan silillas upp igen. 

7.	 Det ar valfritt att backa eller kora sig frio 

8.	 Foraren kan valja att kora om hela momentet med en korrigering som resultat. 

9.	 Den maximala tiden fOr korningen ar 15 minuter. 

Det raknas inte som korrigering om man beror andra moment an det som foraren haller pa 
med. Exempelvis att banan ar upplagd pa en trang plats. 

Krav for de olika valorerna 

Antal korrigeringar Brons Silver Guld 
1 o o• Slalom 

• Backning rakt bakat	 2 1 o 
• Vandning i gatukors	 3 2 1 

• Fickparkering	 4 2 1 

Genomforning av de olika momenten 

Slalom
 
Konerna placeras sasom visas pa ritningen.
 

A 
B 

•
• 

-----------11 m----------- • -------.- 8,5 ill --------- • --------- 8,5 m --------- • ---------12 m -------------

•
• 

a 
b 

Vid Na och Bib placeras tva koner med avstandet 2,70 m. Vid anvandning av vagn med
 
bredd 2,5 m kan ingangen och utgangen utvidgas 0,2 m.
 
De ovriga 4 konerna placeras och mates vid foten.
 

UtfOrande
 
Starten ar mellan konerna Na. Foraren ska kora ekipaget vaxelvis till hoger och vanster
 
framfOr konerna utan att berora dessa och ut mellan konerna Bib.
 
Ekipaget far inte komma utanfOr eo tankt Iinje pa 5-7 meter fran mittkonerna.
 
Det aT valfritt om man vill borja till hoger elleT vanster.
 

OES! Avsikten med ovningen ar att man ska kunna manovrera bi! och husvagn pa tranga 
platser utan att berora stolpar, vaggar oSV. 
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• • • • • 

Backning rakt bakat 

Konema placeras som visas pa ritningen med mittavstand pa 2,5 m. Vid ingangen i momentet
 
(AlB) ska det vara en linje pa rakt over 1 meter fore det forsta konparet.
 
Bredden pa gatan ska vara 2,70 m men kan utvidgas med 0,2 m om man kor en vagn som ar
 
2,5 m.
 

A ------------------------1°m--------------------------- C 

1,Om. 2,5m • 2,5m • 2,5 m • 2,5m • 

B D 

UtfOrande 
1. Momentet kors till hoger 
2. Foraren ska backa ekipaget melJan konema utan att berora dessa. 
3. Korrigeringar framfor markeringsstrecken raknas inte. 

Vandning i gatukorsning 
Konema placeras sasom visas pa ritningen. 

A B 

* * * * * * * *+-- 24m -------.t 
5.510 

... 
:I-: =I: :f: :1: :I: :(: :I: :f: 

:f: :I:
5.5m 

:I: C :1: 

UtfOrande 
Foraren ska kora in i momentet fran A mot B, backa in mot C och kora ut ur momentet 
mot A, utan att berora/valta konema. 

Fickparkering 

A B 
16m 

c D 
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Avstanden mellan Ale och BID ska vara 2,2 m (centrum). 
En rak linje mellan A och B ska markeras tydligt. 

Utforande 
- Foraren ska vid backning parkera i parkeringsfickan sa art ekipaget blir 

staende parallellt trottoarkanten 
- Husvagnens hjul ska inte vara mer an max 30 cm fran kanten 
- Foraren avgor sjalv nar han ar nojd med parkeringen 

Bilens motor slas av, handbromsen dras till, foraren gar ut ur bilen 
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Kunskapsprov for husbil 

Start 

Foraren startar med bilen mellan tva koner med en bredd av 3 m matt invandigt vid konens
 
fot. Fore start ska fdraren kunna anvanda de speglar som husbilen vanligtvis ar fdrsedd med.
 
Speglama som eventuellt visar bilens front ska overtaekas.
 
Eventuell baekkamera ger inga praktiska fdrdelar oeh kan anvandas.
 

3 meter 

•
 
Korrigering 
ar nar hjulen rollar motsatt vag an tankt i momentet, oeh kanter/koner berors. 

Moment 1: Cirkeln 

Ett lod fast i ett snore hangs mitt pa stOtfangaren fram, eller hangs manuellt pa samma stalle
 
nar foraren har stannat bilen. Lodet ska hanga lite ovanfdr marken.
 
Foraren kor fram till eirkeln oeh ska fdrsoka att fa lodet att hanga mitt i eirkeln. Nar fdraren ar
 
nojd med provet ska handbromsen dras at oeh domaren avlaser resultatet oeh tar bort lodet.
 
Cirkeln gors av exempelvis linoleum med en diameter av 70 em. Inre eirkeln 30 em,
 
mellaneirkeln 50 em oeh den yttre 70 em.
 

Storleken pa eirkeln: 
70 em - 50 em - 30 em 

Bronsmarket: lnnanfdr en eirkel pa 70 em 
Silvermarket: Innanfor en eirkel pa 50 em 
Guldmarket: Innanfdr en eirkel pa 30 em 

Moment 2: Berakning av vagbredd 

Momentet gors av 2 stolpar (ex.vis snopinnar) monterade pa enjamplatta eller liknande. 
Stolpama ska vara hogre an bilens speglar. 
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Bronsmarket: 2 korrigeringar
 
Silvermarket: 1 korrigering
 
Guldmarket: okorrigeringer
 

Moment 3: Slalom
 

Momentet gors av ex.vis ishockeypuckar. Anvand 5 puckar, det ska vara 2 m
 
mellan varje puck. Hogre frarnbjul kors mellan puckama vaxelvis pa hoger och vanster sida.
 
(hjulet ska bryta den raka linjen mellan markeringama). Framhjulet ska inte berora
 
markeringama, men bakhjulet ar inte med i bedomningen.
 

• 2m • 2m • 2m • 2m • 
Bronsmarket: 2 markeringar felfritt
 
Silvermarket: 3 markeringar felfritt
 
Guldmarket: 4 markeringar felfritt
 

Moment 4: Matta (fyrkantig)
 

Momentet gors exempelvis av en bit linoleum, 1 x 1 meter. Skar ut en oppning pa
 
40 x 60 em mitt i mattan.
 
Provet besmr av att ill hogre framhjul i den utskuma rutan. Nar roraren anser att bilen
 
star ratt, dras handbromsen at och domaren bedomer ovningen.
 

1 meter 

60 em

] meter40cm. 

Bronsmarket: Anlaggningsytan pa hjulet star helt eller delvis pa mattan 
Silvermarket: AnHiggningsytan pa hjulet star delvis i utskamingen 
Guldmarket: Hela anlaggningsytan pa hjulet star i utskamingen 

Moment 5: Pianka 

Plankan ska vara ca 150 mm bred (6") och 3 m lang, den bor fasas i bada andar fOr att ligga
 
stilla. Den ska backas over med vanster bakhjul och frarnbjul.
 
Fonstret kan vara oppet och man :tar ha huvudet utan:f6r fOnstret. For bilar med boggie (dubbla
 
hjul) ska provet godkannas nar ett eller bagge hjulen ar pa plankan.
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Plankan ska vara 3 m Icmg oeh 15 em bred. 

Bronsmarket: 1 meter av plankan 
Silvermarket: 2 meter av plankan 
Guldmarket: 3 meter av plankan (heI plankans Hingd) 

Moment 6: Fiekparkering 

Bilen ska parkeras mellan koner oeh utfOras som vanlig fiekparkering, men inkoming ska
 
vara med trottoarkant eller uppmarkt trottoarkant pa hoger sida.
 

Parkeringsfiekans storlek justeras i bilens Hingd enligt bilens registreringsbevis + 5 meter.
 
Bakhjulet ska vara max 30 em fran kanten oeh bilen ska sta i stort sett parallellt med
 
trottoarkanten.
 
Trottoar, List, eller rep som anvands ska fargas i en konstrasWirg.
 
3 koner anvands framfOr oeh 3 koner anvands bakom. Avstand fran kant till ytterkant (yttre
 
konen) ar 2,30 m. Inre konen plaeeras vid kanten, en kon i mitten.
 
Nar fdraren anser att momentet ar utfdrt oeh bilen star riktigt, stangs motom av oeh hand

bromsen dras at. Domaren utfdr kontrollen. Under ovningen ar det inte tillatet att oppna
 
dorren pa hoger sida, men fOnstret mr anvandas.
 

Bronsmarket: 3 korrigeringar 
Silvermarket: 2 korrigeringar 
Guldmarket: 1 korrigering 

KORRIGERlNG 
ar nar hjulen rullar motsatt vag an tankt i momentet, oeh kanterlkoner berors. 
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