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Syfte: Att de som besöker våra banor ska känna sig välkomna och kunna utöva
Enduro/Motocross på ett tryggt o säkert sätt. Dessutom ska banvärden eftersträva
att bevaka de regler som klubben fastslagit efterlevs.
Ansvar: Du som banvärd har inget personligt ansvar för ex miljö, olyckor eller tillstånd
mm.
Som banvärd så ska speciell väst med text ”banvärd” användas
Vilka får åka?: De som kan uppvisa klubb/tävlingslicens i Motocross alt Enduro för
aktuellt år.
Ungdomar/barn: vid träning (fri åkning) utan tränare (ej ledarledd träning) måste
förare upp till 12 år ha guldhjälmslicens.
Gäståkare: Hälsa alltid gäståkare välkomna när de besöker oss och ge dom
information om vad som gäller på våra banor ex ej körning i depå, miljömatta mm.
Dessutom saker som ex banans karaktär, längd mm är ju alltid trevligt o
välkomnande. För att få åka på våra banor ska de uppvisa klubb/tävlingslicens
Motocross alt Enduro för aktuellt år. Gäståkare betalar i förväg 100:-/tillfälle dvs
innan de beträder våra banor. Betalning kan ske via Swish 076-841 65 97 eller
kontant. Observera att klubben vid vissa tillfällen endast har träning för medlemmar
och detta är då informerat på hemsida eller facebooksidan.
Intäkter: ev intäkter från gäståkare överlämnas till Mia eller Swishas
Informera/påminn om att körning i depå ej är tillåtet (om nån skulle glömma).
Miljö: Vid Service/tankning ska alltid miljömatta användas. Se till att de sopkärl som
finns används.
Tider: Bevaka att våra träningstider efterlevs.
Crossbanan: Vid träning i Solshester så körs den stora banan med 30 minuters
intervaller och de ”små” (65-85 2t samt 150 4t) cyklarna börjar alltid de första 30. Om
möjligt ta hjälp (dvs be nån anhörig) att vinka av träningsheaten var 30min. informera
alltid om att man ska mesta möjliga mån försäkra sig om att banan är tom innan man
släpper för nästa 30min.

Banlängd Crossbana: 1450meter

Banlängd Endurobana Solshester: 7,5km

Banlängd Endurobana Vetlanda: 10,5 km
Lycka till /styrelsen

