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Samordnare: 
Joakim Andersson / 0725-237077 / SMOCKEN@GMAIL.COM
Peter Hamberg

Tränare
Mattias Ojanpere, Erik Wahlström, Arvid karlsson, Nisse Bengtsson, John Salomonsson (Oklar)

Vilka får vara med?
Ungdomsförare (Ungdomslicens i enduro. Inga krav på deltagare ställs ang. tävlande)
Inskriva i enduroskolan och har ungdomslicens i enduro och har genomgått enduroskolans Guldgrupp.
Alt. Kör man USM eller har tänkt köra minst 2st USM under 2021 är man kvalifiserad att deltaga.
Medlem i FMCK Skövde är ett krav. 
Tävlingslicens i Enduro behöver ej vara ställd på FMCK under 2021.

Kostnad/år
Tävlandes för FMCK i Enduro: 800kr (Enduroskoleavgift)
Tävlandes för annan klubb: 1600kr

Ungdomsförare inom klubben som ej önskar deltaga på dessa träningar kör med motion.
Vid de tillfällen vi inte har någon organiserad träning på Kråkberget kör man med motionsgruppen.

När, var, hur
När: Lördagar 10,00-14,30 och någon onsdag kan förekomma. (Under Enduroskoleperiod alt. någon enstaka före 
enduroskolans uppstart.
Tillfällen: När det ej krockar med USM, SM och andra stortävlingar som berör tränarna och deltagare.
Antal: 8-12st träningar under året.
Var. Kråkberget

Nivå:
Då de flesta deltagarna är tävlandes så kommer även träningarna som hålls vara på denna nivå. Vilket ställer 
högre krav på deltagarna.

Regler under träning:
Vid samlingar där tränaren stannar gruppen: Ställ er tätt ihop
När tränaren har genomgångar så är man fokuserad på vad som sägs.
Man stannar inte o vilar utmed spåret. Behöver man vila så stannar man där tränaren befinner sig.
När man stannar visar man tydligt (Vänster hand upp) att man skall stanna i god tid så bakomvarande förare 
uppmärksammar detta.
Behöver man åka in till depån måste man meddela tränaren.
Vänlig ton under träning och alla visar hänsyn mot varandra.

Anmälan vid träning:
Utskick kommer att göras inför resp. träning. Målet att alla träningar skall finnas med i områdesindelningen.
Anmälan sker till samordnare senast 3 dagar innan träningsdag så vi vet antalet.
EX. Träningsdag lördag. Onsdag är sista anmälningsdagen)

Medåkandes föräldrar:
Det är tillåtet om man inte stör pågående träning. Man stannar och står still om gruppen står still om tränare har 
genomgång.
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