Regler för årskort i Skäftberg Rangers MCK Orsa endurosektion 2015
1. I medlemsavgiften ingår avgift för årskort, 850 kr för enskild medlem samt 1.000 kr för familj.
2. Inskrivning skall ske vid all träning. Pärm finns vid containern.
3. Vid träning skall medlemskort/årskort kunna uppvisas.
4. Medlem som löst årskort kvitterar ut nyckel till bom från kassören vilken återlämnas vid ej förnyat
årskort. Borttappad nyckel ersätts med 200 kr.
5. I årskortet ingår två obligatoriska arbetsdagar som ska redovisas till banchef. Inför arbetsdagen, tag
kontakt med banchefen för information om vad för arbete som behöver göras. En avgift på 400 kr/dag
utgår vid ej utförd arbetsdag. Årskortets innehavare har då eget ansvar att själv betala in denna avgift.
6. I årskortet ingår även att en onsdagskväll ansvara för klubbens crossar samt ungdomsträningen. Med
detta menas att man efter var och ens förmåga ska vara behjälplig de ungdomar som tränar 50-125cc.
7. Gästförare får träna med medlem (som löst årskort) och betalar 100 kr/dag. Pengar läggs i containern
och gästförarens namn skriv in i pärmen.
8. Det är varje årskortsinnehavares skyldighet att se till att obehöriga ej finns på banan. Med obehörig
menas person som ej har årskort och ej är gästförare.
9. Banorna är öppna:
Måndag – fredag kl. 10-21
Lördag, söndag samt helgdag kl. 10-16
Respektera tiderna! Endurobanan kan vara helt stängd vissa dagar pga. dragracingtävling. Information
om det skrivs i klubbens Facebookgrupp och på hemsidan.
10. Om årskortets innehavare ej följer ovanstående regler äger föreningen rätt att frånta dennes årskort inkl.
dess rättigheter och ingen avgift återbetalas.
11. Skulle föreningen anse att detta system inte fungerar tillfredställande har föreningen rätt att säga upp
samtliga årskort och återbetalar då hela avgiften för årskortet.

Banchefer:
Mats Nilsson
Mobil: 070-209 91 22
E-post: banchef@skaftberg.se

Juha Järvisalo
Mobil: 073-618 85 17

Styrelserepresentant:
Anders Carlström
Mobil: 070-290 27 70
E-post: kassor@skaftberg.se
Medlemsavgiften betalas in på PlusGironummer: 13 73 62-0
Viktigt att skriva namn, adress, telefon, e-post och alla siffrorna i personnumret.

www.skaftberg.se

Orsa cross och endurobana

