
Banvärdens uppgifter:  

 
Banvärdens främsta uppgift är att se till att de som tränar på banan gör det säkert och enligt de regler 
som klubben har, som i sin tur bygger på regler som förbundet SVEMO satt upp. Banvärden ska öppna och 
stänga toalett och banor.  
Den som ska vara banvärd för första gången bör komma till banan en tidigare träningsdag och få 
instruktioner av den som då är banvärd. 
 
 

 

Banans öppettider 

Banorna är öppna för träning: 

Onsdag: 17:30 - 20:30 

Lördag: 10:00 - 15:10   
Som banvärd ska du vara på plats SENAST 30 min innan för att öppna så att de som kommer för att 

träna kan få ut så mycket som möjligt av sin dag. Instruktioner och koder till lås kan fås genom att 
kontakta någon styrelsemedlem eller annan medlem med tillgång till dessa. Om möjligt kom tidigare och 
vattna när det är torrt, kontakta gärna banchef Conny +46 70-624 01 07 ang banstatus. Beskriv 
banstatus också efter avslutad träning i messengergruppen så banchefen blir uppdaterad. 
 
 

 

Förberedelser  
Banvärden ska: 

- Bära väst med tryck ”BANVÄRD” TRÄNINGSANSVARIG hela tiden.  
- Öppna toaletten och se till att tvål, papper och handdukar finns. 
- Kolla av tvätten, kolla så vatten och ström är på. 
- Kolla så att gulflaggor finn tillgängliga i tunneln på väg ut till banan. 
- Arbeta för att få ut flaggvakter på banan  
- Dela upp träningen efter klasser och träningsschema. 
 
 
 

Indelning klasser  
50 cc-banan: Här får 50cc köra. Rena nybörjare på 65cc och PW80cc (eller motsvarande) får provköra 
här, under förutsättning att de kommer överens med 50cc förarna om detta.  
65 cc-banan: Här får 65cc och PW80 (eller motsvarande) köra. Nybörjare på 85cc  
får provköra här, under förutsättning att de kommer överens om detta med de som kör mindre 
motorcyklar. Fiddy förare får köra här under förutsättning att de kommer överens om detta med de som 
kör mindre motorcyklar.  
Stora banan: 65 och 85cc med Guldhjälmslicens, (ej PW80 eller motsvarande), 125cc, 250cc, 450cc 
samt sidvagn och quad. Se indelning/träningstider längre ner  
Fiddy åkare hänvisas till 65 cc banan, inga fiddy är tillåtna på stora banan. 

Sidvagn och Quad tränar med Junior, Senior och Elit gruppen 
Enduro: Stora och små för köra endurobanan. De ska känna till hur en enduroslinga är markerad med 
pilar. På och avfart är längs med staketet vid varvräkningshuset. INGEN för köra av enduroslingan ner på 
65 cc-banan (här har vi sett otäcka exempel på enduroförare som kommit mot färdriktningen på 65 cc-

banan). 

 
 
 

Medlemskontroll  
Alla ska skriva in sig via vår digitala inskrivning innan de kör ut på banan. Gäller alla! Förare som inte 

kan visa upp giltigt licens får inte köra. Kiosken delar ut band med olika färger för Stora och Små. OBS! 

medlemskap och minst klubblicens i någon klubb är obligatoriskt för träning, inget medlemskap alls = 

ingen träning tillåts. Då föreslås medlemskap i LMK. Banvärden har rätt att kontrollera att alla förare har 

betalt via inskrivningslistan och kvittot på betalning.



Träningsavgifter  
  

Träningsavgift:    

Kategori    Stora Banan + Enduro Lilla Banan 

Medlem Limhamns MK   100:-   Gratis 

    

Ej medlem vuxen/quad   180:-   - 

Ej medlem knatte ( upp till 85cc ) 100:-   50:- 

Ej medlem sidovagn per ekipage 240:-   - 

Ej medlem (brevlådeklubb*)  300:-   300:- 

    

Organiserad träning, medlem  Gratis   Gratis 

Organiserad träning, ej medlem 180:-   100:- 

    

* = Höörs MCK, KCT Veteranerna   

   

Träningstider/indelning stora banan. 
 

Se separat anslag.   

 

Körning på banor samt till och från banor  
Banvärden ska tillse att: 

- ALLTID sträva efter att bemanna flaggbåsen vid de stora hoppen.   
- All körning på banorna sker åt rätt håll och att förarna följer banans sträckning  
- In- och utkörning till banorna sker på skyltade på- och avfarter.   
- Hjälm, ryggskydd och bröstskydd samt skyddsglasögon alltid används.  
- Ingen körning sker i depån, vilken sträcker sig till där banan börjar, med körning avses även att leda 

motorcykeln med motorn igång och växel i.  
– Använda röd flagga för att stoppa träningen   
– alltid bära med sig en gulflagga för att snabbt kunna agera vid ev. olycka eller nödsituation. 

 

Ba     Banvärden har full rätt av avhysa förare från banan om de inte sköter sig enl. de regler som föreligger 

 

Efter avslutad träning  
Många förare vill tvätta av sina hojar efter avslutad träning. Det är banvärden’s ansvar att låsa 

anläggningen och se till så att ingen obehörig finns kvar inom området.  

Meddela omgående hur länge du kan hålla tvätten öppen, i nödfall är det OK att be förarna omgående 

lasta men som sagt så finns det oftast någon som kan hjälpa dig med grinden. 

 

Håll koll på så att spolplattorna spolas rent efter tvätt! Sunt förnuft som ofta missas. Kolla över 

toaletterna så det är snyggt till nästa gång samt att de papperskorgar som behöver tömmas är tömda. 

Om det behöver fyllas på papper så finns detta i skåpet under betalstationen eller uppe i 

garderoberna.  

 

På banan så skall alla flaggor var tillbaks i tunnan i tunneln. 

  
- Rapporter ev. fel/problem eller skador på anläggningen till någon i styrelsen (se hemsida för telefon 
nr.) 

 

  

 

 

 

 

Lycka till! 

   

 


