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Regel Nr. 1 

ANVÄND SUNT FÖRNUFT! 
Övriga regler 

 ALLA förare måste vara medlem i FMCK Malmö.  

Medlem är man när man betalt medlemsavgift och blivit registrerad i vårt medlemsregister.  

 Alla förare måste anmäla sig till den öppningsansvarige och registrera sig i Pärmen. 
Pärmen finns i den gröna lådan utanför hallen. Registreringen i pärmen betyder att föraren är införstådd med 
vilka regler som gäller. 

 Max 20 förare i spåret 

Max 20 förare får samtidigt köra på spåret av säkerhets- och praktiska skäl.  

 Motorcyklar /Mopeder skall vara i gott tekniskt skick  
Med fungerande bromsar etc. Samt uppfylla bullerreglerna enligt Svemos Enduroreglemente, 112dB. 

 Skyddsutrustning skall användas vid ALL körning! 

Hjälm, heltäckande klädsel, handskar och (T.ex. ryggskydd).  

 Transport & Körning  
Körning sker i spåret, gäller även provkörning etc. Transport mellan depå och körspåret skall ske på vägarna 
samt med försiktighet och respekt för sin omgivning.   

 Lek inte! 
Inget sprättande, osv. Tänk på att det finns fler än du här – även småbarn. Var ett föredöme för andra och visa 
upp sporten och klubben från sin bästa sida. 

 Miljö - Skräp, tankning mm 

Städa upp innan ni lämnar platsen. Tankning skall ske med största försiktighet samt skall miljömatta användas. 

 Depån är på anvisad plats väster om hallen på asfaltsytan  
Tillsammans med alla civila fordon och begränsas i praktiken till 20 fordons kombinationer med respekt för 
ytornas storlek. 

 Körkort & fordonskrav. 

o Vuxen: Du måste ha körkort och en registrerad, skattad och besiktigad samt påställd motorcykel eller 
moped.  

o Ungdom: Har du inte fyllt 18 år får du köra utan körkort på oregistrerad motorcykel max klass E1.* 

o Övningskörning tillåten under ledning av behörig handledare 

o Knattar tränar under föräldrars ledning på anvisad plats 

 Banlicens Vi har Banlicens från och med XX-XX-XXXX. 

Därför är det ett krav att alla som kör också har en egen Svemolicens. (gäller ej militärfordon).  
o Licensen köper du själv på Svemo TA under din profil 
o Licenskravet gäller alla över 12 år  

Ser du något som äventyrar säkerheten – 

AVBRYT! 
*Max klass E1, Se Svemos hemsida. 
https://www.svemo.se/Sporter/Enduro/Regler/Maskinklasser 
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