Norra Gotlands MHF-ungdom
_____________________________________________________________________________________

Medlemsavgift 2016

Medlemsavgift för 2016 är oförändrat 400 kr för kalenderår 2016. För nytillkomna på höstterminen finns
möjlighet till reducerad avgift om 200 kr för endast hösttermin.
I medlemsavgiften ingår att barn och ungdomar fritt kan nyttja banor och fordonspark1 på öppna måndagar
(ledarledda aktivitetsdagar). Övriga dagar då banorna är öppna tas en träningsavgift ut på endurobanan (inklusive
jordbanedelen), men ej för däckbanorna. Observera Svemos licensregler för förare 13 år och äldre.

Hyra av fordon

I dagsläget tas hyra ut för två av föreningens fordon: Honda CRF150 samt Suzuki RM85. Detta då dessa fordon
kostar mer i underhåll för föreningen. Hyreskostnad för dessa är satt till 100 kr per aktivitetsdag. Anpassade
taxor gäller för läger och liknande.

Träningsavgift 2016

Träningsavgift 2016 är satt till 50 kr per tillfälle för gotlandsklubbar och 150 för övriga Svemo-anslutna
klubbmedlemmar. Möjlighet finns att teckna årskort á 1000 kr. Vid körning ska förare inneha medlemskap i
Svemo-ansluten klubb, erlagt träningsavgift, samt om denne är 13 år eller äldre även inneha någon form av
Svemo-godkänd licens (klubblicens eller liknande. Då banan är en endurobana krävs endast enduro-licens, men
cross-licensen är giltig även här. All körning ska föregås av att anmäla närvaro till träningsansvarig som
registrerar i närvaropärmen. På de ledarledda aktivitetsdagarna (måndagar, läger mm) då kiosken är öppen
anmäls närvaro där, och träningsavgift tas då ej ut av medlemmar i Norra Gotlands MHF-Ungdom.
OBS att det tidigare träningskortet som fanns t o m 2015 ej längre finns kvar.

Licenser

Alla förare från och med 13 år måste enligt Svemos regler inneha en godkänd licens. Se http://svemo.se för
mer information om detta. Undantag görs för körning på däckbanorna under de ledarledda aktiviteterna på
måndagar, läger mm. Då gäller istället ett försäkringsskydd från MHF-Ungdom.
Svemo-licenser gäller på alla banor i Sverige, oavsett gren. Tidigare information kring olika grenar var felaktig,
beroende på att Svemo hade blandat information om licens t o m 2015 med information f o m 2016.

Träningsansvarig

För att körning ska få ske på banorna krävs det att det finns en träningsansvarig på plats. Denne har till uppgift
att:
 Låsa upp och låsa till bom och toalett.
 Informera om uppsatta regler och att rapportera om dessa ej följs.
 Informera om att medlemskap i Svemo-ansluten klubb och licens krävs för körning.
 Registrera närvaro.
 Kontrollera att betalning av träningsavgift gjorts (swish-konto är på gång).
 Vara kontaktperson på plats i händelse av olycka.
Träningsansvarig får ej köra själv. Dock godkänner vi att träningsansvaret delas upp på fler under dagen, bara
det tydligt framgår vem som är träningsansvarig för stunden genom användande av tilldelad väst. Observera
dock att alla som kör måste betala träningsavgift.
Som kompensation för utfört arbete som träningsansvarig tilldelas fyra gratisträningar per utförd hel träningsdag.
Om träningsansvaret t ex delas mellan två personer så får dessa två dela de fyra gratisträningarna mellan sig.
Dessa gratisträningar kan nyttjas antingen av personen själv, eller lämnas vidare till annan förare.
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För vissa fordon tas dock en hyra ut.
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