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Stöd för återstart av verksamhet efter pandemin
- Roadracing, Dragracing, Minimoto, Supermoto Klubbesök
-Tydligare koppling mellan förening och Svemo. Hur hänger allt ihop inom Svemo, vem som gör vad,
vem beslutar och varför?
-Introduktion av TA och IUP på plats, inloggning, anmälan, tävling och de andra frågor ni har inom er
klubb.

Utbildning för funktionärer
-Alla vill ha fler utbildade funktionärer till klubben för att verksamheten ska fungera bra. Nu ges
möjlighet att få ekonomiskt stöd för att utbildning ska kunna ske även om deltagarantalet är få för en
utbildning. Klubben ska se till att funktionärerna genomgår utbildning i IUP. Finns ingen utbildning i
IUP så ska det ske en fysisk utbildning. Allt för att klubben ska få bättre utbildade funktionärer.
- T.ex. träningsledare, chefstekniker, tävlingsledare, starters, flaggpostering osv. Stödet kan täcka
reseersättning eller lokalkostnad vid till exempel fysisk utbildning.

Säkerhet
-Klubbar kan ansöka om att utbilda träningsledare/klubbledare/funktionärer i enklare
säkerhetsutbildning eller att göra säkerhetsförbättringar för funktionärerna. Det kan t.ex. röra sig om
första hjälpen, hjärt- och lungräddning, bättre utrustning vid banan t.ex. sjukvårdsbår samt Svemo
sjukvårdsväska.
Obs! För att få bidraget ska minst fem funktionärer utbildas vi varje tillfälle!

Förarutbildningar till nya licensinnehavare
-Klubbar kan ansöka om ekonomiskt stöd för att genomföra utbildningar även om deltagarantalet är
få. Allt för att säkerställa att förarutbildningarna blir av och att fler kan få licens till att träna eller
tävla.

Träningsläger
För förare inom barn/ungdom, tjejer, motionärer och elit.
Klubbarna har möjlighet att ansöka om att få ekonomiskt stöd till läger även om deltagarna är få, så
att lägren kan genomföras.

Prova på verksamhet inom gren eller i pågående projekt Start2ride, StreetBike/junior Recruit
-Prova-på-verksamheten behöver återstarta då den nästan helt upphört de senaste två åren.
-Klubbar kan ansöka om att få ekonomiskt stöd till t.ex. banhyra eller andra uppkomna kostnader så
att verksamheten kan genomföras.

I ansökan beskriver ni projektet, vad bidraget ska användas till samt vad ni förväntar er av projektet,
återrapportering efter genomförandet.

