Avgifterna ska vara betalda senast 1 januari
Dags att lösa medlemsavgift för 2017 och tänk på att du som förare måste ha minst
klubblicens för att kunna träna på alla banor.
Alla klubbar kommer att kräva uppvisning av er licens samt medlemskort.
Tänk på att innan ni börjar träna eller tävla så ska medlemsavgift
och träningsavgift samt licens vara betalt. Ni har ingen försäkring innan detta är betalt.
4våra banor.

Medlemsavgift 2017
500 kr
familj
300 kr
junior & senior
100kr/person
stödmedlem (ej aktiva)
Betalas på bgnr 5111-1185 eller Swish 123 245 4452
Betmot: Kils MK MC

Du som har barn som kör 85cc, Mx2 U eller mindre cyklar, då måste målsman vara medlem också. Lös då
familjekort, det blir billigast för er samt ta med övriga familjemedlemmar, samma pris hur många ni än är.

Träningsavgift 2017
700 kr
200 kr
120 kr
50 kr

årskort medlem + licens för Kils MK MC, stora banan
årskort medlem + licens för Kils MK MC, lilla banan
endagarsavgift stora banan, löses i kiosken
endagarsavgift lilla banan, löses i kiosken
Betalas på bgnr 5111-1185 eller Swish 123 245 4452
Betmot: Kils MK MC
Ingen avgift första året på lilla banan för Kils åkare
mer info finns vid klubbstugan

DET SOM VI VILL HA HJÄLP AV ER SOM MEDLEM ÄR






Sälja 10 st Julkalender i november eller betala hälften av vad dom kostar
Vara klubbvärd en vecka per år
Jobba på våra arbetsdagar
Fungera som funktionär vid våra tävlingar
Vara säkerhetsvakt vid träning och aktivitet när era barn finns på banan

Nyheter från Svemo:
Du är inte längre försäkrad genom vår banlicens, gäller förare from 12 år.
Ni som haft licens 2016 måste även betala er tävlingslicens innan ni kan träna på andra banor.
Alla klubbar kommer att kräva att ni visar era licenser. ,

Ni som inte har licens måste lösa en klubblicens info finns här nedan!
Klubblicens 500 kr/år:
- Gäller för träning i alla grenar och på alla banor i Sverige, utom Dragracing och Roadracing.
- Gäller för klubbtävling enbart i den gren och klubb som anges på licensen.
Klubblicens köps via Svemo TA och kan endast köpas av person som av klubben anges som medlem i
klubbens medlemsregister i IdrottOnline. (Riksidrottsförbundets medlemsdatabas).
En förare som ska skaffa klubblicens för Kils MK MC behöver alltså göra så här.
1. Ni som är betalt medlemsavgift hos Kils MK MC är registrerade i vårt medlemsregister.
2. Föraren går in i Svemo TA via Svemos hemsida, skapar en profil och köper en Klubblicens.
3. Föraren får en licensbricka hemsänd via post.
Allmänt:
Klubblicensen är i allt väsentligt en träningslicens och har skapats för att kunna få med alla förare som kör på
Svemo-anslutna klubbars banor i de försäkringssystem som Svemo har.
Priset har satts väldigt lågt för att kostnaden inte ska vara ett oöverstigligt hinder.
Klubblicens kan köpas från och med det kalenderår föraren fyller 12 år och uppåt.
Barn under 12 är är helförsäkrad via banlicensen om de är inskrivna i Guldhjälmsutbildningen.
Barn under 12 år är halvförsäkrade via banlicensen om de inte är inskrivna i Guldhjälmsutbildningen

Behöver ni hjälp så ring 070-220 9140

