Klubbvärdsinformation KMX
1. Öppna anläggningen
*Var på plats ca 45 min innan öppningstiden, enl mail till klubbvärd ska det framgå vart
hämta nyckeln till kassaskåp samt koder till hänglåsen, och sedan plocka fram/läsa igenom
klubbvärdlistan/pärmen och kioskvaror. Vid behov av värme och ljus, starta elverk i vit
container, och kör igång gasolkamin i klubbstugan, Startinstruktioner finns på respektive
plats.

2. Träningsavgift
* Ta emot träningsavgift enligt prislistan i klubbstugan, och finnas tillgänglig för att hjälpa
till/övervaka vid ifyllande av träningslista - informera ankommande förare om gällande
träningstider, och vilka förare/cykelstorlekar som tränar cross tillsammans. (se punkt 5)
*Kommer förare på reggad enduromc, be förare att säga till när denne åker hem så man inte
behöver oroa sig för om den är kvar i spåret vid stängning.
* Be medföljande föräldrar mm att gärna ta med sig flagga ut och hjälpa till att bemanna
flaggposterna. Om den öppningsansvarige av någon anledning anser att säkerheten på banan
äventyras pga dålig bemanning på banan har denne rätt att avbryta träningen.
* Samtliga förare, på området ska skriva in sig på träningslistan.
* Alla förare över 12 år måste inneha godkänd licens. ”prova på licens” finns att köpa, kan
max lösas 3 gånger.
* Träningsavgift tas under hela öppettiden.
*Påminn om miljömatta och ingen körning tillåten i depån!

3. Kiosken
*Kiosken hålls öppen under hela träningstiden. Samma kassa som träningsavg. Se till så att
dricka, godis, mm finns till försäljning.
*Ingen kredit är överhuvudtaget tillåten i kiosken.

4. Toaletter
*Kontrollera att toaletten är ren och att det finns papper.
*Nya batterier till belysning wc finns i kassaskåpet.

5. Svemo/ KMX regler fördelning/körning respektive bana.

Stora banan:
*65cc-85cc 2t+150 4t (max 30st på banan samtidigt)
*125cc-450cc undantag 150cc 4t (max 60st på banan samtidigt)
*I normala fall delas träningstiden på stora banan enl ovan, MEN! 125cc 2t kan/får
träna ihop med 85cc 2t-150 4t om samtliga förare har ungdomslicens.
*Se till att "flagga av" pågående träningsgrupp innan den nya släpps ut på banan, röd flagga.
ALLA förare måste passera infart mot depå innan nästa grupp släpps på, grön flagga. Ta hjälp
av den andra klubbvärden uppe vid klubbstugan via komradio/mobiltel, för att underlätta
bedömningen av kvarvarande på banan.
*Det är klubbvärd, eller av denne utsedd person som ansvarar för avflaggning/Påsläpp
Endurospåret:
*Samtliga kör samtidigt med eget ansvar, dock inga knattar i spåret!
Aktivitetsbanan:
*Hör med berörda parter hur dom känner inför indelningen med små förare på
aktivitetsbanan.
*Önskar 50cc köra ensamma på banan, se till att dessa får plats och anpassa körtiderna så det
blir så bra som möjligt. Dela tider vid behov, inga stora o små förare samtidigt!!!.
*Nybörjare 50cc/barnfyrhjuling hänvisas med fördel till banan mot skogen, bakom toaletten.
*Nybörjare 50cc/85cc hänvisas med fördel till aktivitetsbanan.

6. Om olyckan är framme
*Ge första hjälpen - ring 112, ange plats KMX, grusgrop vid Hynboholm.
*GPS Koordinater 59.459471, 13.362325.
*Möt ambulans vid infarten och visa den till olycksplatsen.
*Anteckna alltid förarens namn, adress och klubb på aktuell klubbvärdslista
Anmälan om olycka görs också till klubbens vice ordf, Niclas Nilsson 0702328123.
7. Efter träningens slut
*Ta in flaggor
*Grovstäda (sopa golv)
*Summera dagens kassa enligt instruktioner i klubbvärdspärm, Växelkassa f.n 1000:*Lås kassaskåpet och stäng av elverk, om det har använts, se till att wc-dörr är stängd.
*Prata med ev. övernattningsgäster (sker ibland att långväga gäster övernattar i depån och får
då koden till grinden)
*Lås alltid grinden efter avslutad träningsdag!.
8. Befogenheter och åtaganden som klubbvärd
*Klubbvärdarna enligt schema ansvarar för öppettiderna aktuella datum, det åligger
klubbvärden själv att hitta en ersättare om personen själv inte kan hålla öppet.
*Klubbvärd ansvarar för att anläggningen öppnas och stängs enligt öppettider.
*Under öppettid är klubb-värden den högst bestämmande och ansvarige (näst under styrelsen)
för verksamheten på KMX.
*Klubbvärden måste i en och samma person vara polis/domare/problemlösare/ övervakare,
men framtoningen måste vara vänligt serviceinriktad. Klubbvärden ska se till så att
verksamheten fungerar som sig bör inom föreskrivna regler.

Samtliga närvarande på KMX har största skyldighet att
följa klubbvärdens anvisningar, med hänvisning till detta
dokument om det uppkommer funderingar/tvister under dagen.

