Hans Pallesen
Racekører og Mc instruktør

Jeg har arbejdet sammen med Soran på TRADIUM Ring Djursland siden 2011. TRADIUM Ring Djursland er et uddannelsessted hvor
der arbejdes med Arbejdsmarkeds uddannelser inden for transportsektoren.
Herudover er der et stort køreteknisk anlæg på stedet hvor der udføres køretekniske øvelser for alle køretøjs kategorier.
I perioden 2014- til udgangen af 2016 lavede jeg sammen med Soran en større ændring og nytænkning af
efteruddannelseskurserne på MC området.
Vores mål var at gøre disse kurser målrettede i forhold til at gøre det mere sikkert at køre på MC, og herunder at håndtere MC en
sikkert i forskellige køretekniske manøvrer. Herudover også arbejdet med særlige risikofaktorer i traffikken, som fart, alkohol,narko
og uopmærksomhed (distraktion).
Det har været en meget lærerig proces for mig at deltage i dette arbejde. Soran er uddannet kørelærer og har derfor en bedre og
større indsigt i kørekortuddannelsen til MC,som vi har kunnet anvende til at lave en bedre overgang fra kørekortuddannelsen til
nogle efteruddannelses kurser for motorcyklister, med fokus på at gøre MC kørsel mere sikkert.
Soran er en meget dygtig og kompetent underviser. Fagligt er han helt i top, både når det gælder den teoretiske undervisning i
teorilokale og den praktiske undervisning på vejen og i trafikken. Holdningsmæssigt er Soran kompromisløs, hans holdninger til
hvordan man opfører sig i trafikken er helt klare og utvetydige. Sorans undervisning er altid velforberedt og planlagt både m.h.t
indhold og tidsplan.
Herudover er Soran et dejligt menneske at omgås, han anvender en god portion humor i sin undervisning. Denne humor kan godt
være skarp, men fagligheden er altid tilstede, og man er aldrig i tvivl om, at man er sammen med et meget empatisk menneske.
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Soran er en super underviser. Han kan med få ord og "bevægelser" forklare selv den mest tungnemme elev hvad det går
ud på. Man skulle faktisk ikke tro det, men han kan også være meget tålmodighed overfor eleverne. Når det så bliver
praktik, kommer der ekstra glød i øjnene på ham. Han viser og formidler på et meget højt plan.
.
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