Trä ningsregler fö r endurospå ret i Hagersryd

För att träna på FMCK Eksjös endurospår i Hagersryd under alla öppettider krävs följande:
o
o

Medlemskap i FMCK Eksjö.
Träningsmärke för nuvarande år monterat synligt på motorcykel.
o Träningsmärket finns att införskaffa hos banvärd eller enduroansvarig vid uppvisande av
medlemskort och licens. Träningsmärket kostar 300:-/år för FMCK Eksjö medlem med licens
i annan Svemo-ansluten klubb, medlem med tävlings- eller klubblicens i FMCK Eksjö får
träningsmärket av banvärd eller enduroansvarig utan avgift.
o Tänk också på att du som medlem förbinder dej att med bästa förmåga hjälpa till vid
arbetsdagar och vid tävlingar arrangerade av FMCK Eksjö.

Gäståkare är också välkomna under följande premisser:
o
o
o

Banvärd ska finnas på plats. Banvärdslista finns på hemsidan och vid banan.
Tävlings- eller klubblicens ska uppvisas.
Betald träningsavgift på 100:-/träningstillfälle swischat till 123-137 49 09 och märkt ”Träningsavgift,
För- och efternamn samt klubb”.

För allas säkerhet och trivsel, så följer vi också nedanstående regler:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Parkera smart så det går att komma fram, parkeringsmöjligheterna är ju tyvärr begränsade.
Träningsliggaren ifylld innan och efter körning. Liggaren finns i boden, glöm inte låsa efter träning.
Kontrollera innan ni kör ut på banan, vilket håll körriktningspilen visar.
Kör aldrig ensam.
Släpp om snabbare förare.
Ingen körning uppe vid parkeringen för oregistrerade motorcyklar, det är okej att köra sakta i
backen till och ifrån träningsspåret. (Gasar gör vi i spåret)
Motorcykeln ska vara i gott skick samt klara ljudmätning på max 112 dB.
Miljömatta ska användas vid tankning och service.
Respektera träningstiderna och kör bara när banan är öppen. Se hemsidan.
o Tisdag och torsdag mellan kl.15.00 till kl.19.00 (Kommer eventuellt ändras till kl.16-20)
o Lördag och söndag mellan kl.10.00 till kl.15.00
OBS! Stängt alla röda helgdagar.

Medlem med licens i FMCK Eksjö har rätt att ta med sig någon träningskompis från annan klubb, men har
då ansvaret att reglerna följs för gäståkare. Medlemmen anses vara banvärd i detta fall.
Dessa regler gäller under hela året, vid eventuella förändringar till kommande år/säsong kommer
regelförändringarna publiceras senast den 15 december, så att vi alla vet vad som gäller inför kommande
år.
Enduroansvarig FMCK Eksjö

