Veinge MCK
Klintebergsbanan
Information och uppgifter för träningsansvariga i Veinge MCK
• Nyckel och växelkassa finns att hämta och lämna i kiosken i Veinge. De
träningsansvariga kommer överens om vem som ska hämta växelkassan!
• Slå på vattnet när du kommer och av det när du ska åka.
(Vid stenkrossen på Veinge Betong på framsidan)
• Lär dig larmkoden både till klubblokal o säkerhetsskåp och var nyckeln till
containern finns.
• Öppna omklädningsrummet, klubbhuset och miljöstationen.
• Ställ ut gula flaggor så att folk kan ta med dem ut på banan.
• Se till så att alla skriver in sig i närvaro pärmen (viktigt för bidragen).
• Ta betalt av de som ska betala träningsavgift. Glöm ej att dela ut en prick till alla som
skriver in sig och skriv datum på dom. Ta färgen som står längst fram. När dagen är
slut så ställ den längst bak.
• Se till så att träningstiderna efterlevs och lämna inte banan förrän alla åkt därifrån.
• Se till att hålla sekretariatet låst under träningen, lås direkt igen när ni varit och hämtat
något där.
• Säkerhetsskåpet som finns i köket skall stå öppet när man åker från banan. Är endast
till för att låsa in saker där under träningen, typ pengar.
• Medlemsansökan för de som vill bli medlemmar finns i stället bredvid kiosken.
• Ta väl hand om de som är här och tränar och tillgodose deras önskemål inom rimliga
gränser förstås.
• Glöm ej att stänga, låsa, larma, stänga av vattnet och lägg på bommen!
OM OLYCKAN ÄR FRAMME RING 112 OCH UPPGE LAHOLMS
KOMMUN, VEINGE BETONG OCH BESKRIV VAR DET LIGGER
SÅ BRA DU KAN FÖR DOM PÅ RÄDDNINGSTJÄNSTEN.
ALLA SOM ÄR OCH KÖR SKA ANVÄNDA MILJÖMATTA!!! EJ DISKUTABELT!!

• MEDLEM MED TRÄNINGSKORT=GRATIS
• MEDLEM UTAN TRÄNINGSKORT + EJ MEDLEM
STORA BANAN=100 KR, Januari – Mars = 120 kr.
LILLA BANAN = 50 KR
• Vad det gäller uthyrningen av dom små crossarna så kostar det 50 kr för cirka 20
minuters körning.
Bensin finns i containern i gröna plastdunkar. Ska endast vara ren bensin i tankarna.
Glöm ej att meddela om bensinen tar slut i dunkarna eller om det uppstår något
problem med motorcyklarna.
Vid frågor, ring 070-592 76 40 Henrik Nilsson eller Patrik Berg 070-675 24 71
Styrelsen Veinge MCK
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