Svemo Roadracing & Minimoto äger projektet Start2Ride Junior och lånar ut
utrustning till Svemo anslutna föreningar och klubbar som vill anordna ett
prova-på tillfälle för barn och ungdomar mellan 6–16 år.
Svemo Roadracing & Minimoto stöttar föreningen/klubben genom att
marknadsföra evenemanget och administrativt genom att skapa ett
anmälningsformulär för deltagare för varje evenemang som arrangören får ta
del av innan eventet.
Samtliga deltagaranmälningar ska ske centralt, eftersom förbundet behöver
ha deltagarnas uppgifter av försäkringsskäl.
En bekräftelse av starttider skickas ut till varje deltagare 1 vecka innan
eventet via mail.
Från och med säsong 2020 ska alla barn och ungdomar från och med 12 år
ha en prova-på licens, denna löses via Svemo hemsida av projektledaren innan
påbörjat event.
SMC är medfinansiärer i projektet och bör omnämnas i samband med
genomgång för deltagarna.

En förening/klubb som har intresse av att anordna ett prova-på tillfälle och vill
låna Start2Ride Junior utrustningen bokar datum med Svemo Roadracing &
Minimoto via mail: start2ridejunior@svemo.se.

Arrangören lånar utrustningen och ansvarar för den på plats.
Utrustning ska lämnas tillbaka i samma skick som den mottagits. Eventuella
skador på motorcyklar eller utrustning ska Svemo Roadracing & Minimoto
informeras om, detta för att säkerställa kvalité och funktion för kommande
event.
Samma sak gäller ifall något av projektets utrustning skulle komma bort.

Ta hand om utrustningen som om det vore er egen. Instruera deltagarna om
hur man tar hand om sin personliga skyddsutrustning, särskilt hjälmen.

Start2Ride Junior evenemang kan genomföras på alla Svemo godkända
Roadracing- och Minimotobanor, även depå/parkeringsdepå, om området är
lämpligt för det.
Prova-på på andra områden ska alltid godkännas av Svemo Roadracing &
Minimoto (Grenchef Fredrik Hansson är kontaktperson).
En Svemo licensierad träningsledare eller tävlingsledare har ansvaret för
evenemanget och på plats. Till sin hjälp har träningsledaren instruktörer och
andra funktionärer.
Antal instruktörer och funktionärer riktar sig efter antal deltagare och om det
är stor eller liten bana.

Denna guide visar lägsta antalet funktionärer som är lämpligt vid ett
Start2Ride Junior event, både för Minimoto och Storbana.

Lic Träningsledare*
Föråkare/instruktör
4 stycken rekommenderas
Mottagare av deltagare,
berätta om klubb & projekt
Avtackare av deltagare, ser
till att uppföljning
genomförs
Omklädning
*Licensierad tränings- eller tävlingsledare är ett krav för att få genomföra ett event.

Instruktören ska kunna lära ut hur man startar och hanterar en motorcykel
och vad man ska tänka på när man börjar köra.
Instruktören är deltagarens viktigaste länk vid prova-på tillfället och ska vara
förtroendeingivande och betryggande.
Instruktören är tydlig, hjälpsam, tålmodig och pedagogisk när han/hon lär sina
elever. Varje deltagare ska få en positiv upplevelse och gärna vilja fortsätta
med sporten.

Eftersom deltagare är mellan 6 och 16 år ska vårdnadshavare för deltagarna
vara med på plats.
Deltagarna blir tilldelade en instruktör och provar tillsammans med
instruktören ut passande skyddsutrustning. Ingen deltagare får köra utan
fullständig skyddsutrustning (skinnställ, ryggskydd, stövlar, handskar och
hjälm).
För allas säkerhet, går instruktören igenom reglerna som gäller på banan och
vilka flaggsignaler som kommer att användas.
Vid körning på roadracingbana (storbana), ska deltagarna alltid kunna visa
upp/ lära sig att behärska sin motorcykel på ett betryggande sätt i depån,
innan de ges tillträde till banan.
Utbildningen ska anpassas efter tiden på banan och deltagarens
förkunskaper.
Ge alltid positiv, personlig feedback till deltagaren i direkt anslutning till ett
avslutat pass.
Det ska vara en positiv upplevelse att köra motorcykel, oavsett hur
kunskaperna hos deltagaren är – vi är alla barn i början!

Varje deltagare ska få enskild feedback och information av ansvarig på plats,
instruktörer/ funktionärer, om vilka möjligheter det finns för deltagaren att
fortsätta prova-på, träna, tävla eller ta motorcykelkort.
Ingen deltagare/vårdnadshavare ska lämna prova-på området utan att ha
haft ett samtal. Detta bidrar till en positiv helhetsupplevelse och att deltagarna
tillsammans med sina vårdnadshavare gärna kommer tillbaka till
föreningen/klubben, som besökare eller som nya medlemmar.
Efter varje prova-på tillfälle kommer Svemo Roadracing att skicka ut en enkät
till deltagarna med ca 5 frågor.
Vi vill veta hur de upplevde Start2Ride Junior, så att vi gemensamt kan
förbättra upplevelsen.
Svemo Roadracing & Minimoto delar alla synpunkter med
föreningen/klubben.
Arrangerande förening/klubb ska uppmuntra deltagarna att svara på
enkäten. Svemo Roadracing & Minimoto kan dela deltagarnas
kontaktuppgifter med föreningen, om båda parter så önskar.

Har en deltagare visat intresse för motorcykelsport, bör den lokala Svemo
anslutna föreningen/klubben utse en person som håller kontakt med
deltagaren.
Denna kontaktperson kommer att hjälpa deltagaren med att bli medlem i
klubben och att genomföra förarlicenskurs vid nästa tillfälle.
Knyt gärna in deltagarna i era kommande event: träningar i andra klasser,
tävlingar med mera.
De kanske är intresserade av att vara med och se hur en licensiering går till,
eller veta hur serien ser ut– gör så mycket ni kan för att bibehålla kontakten
med deltagaren efter avslutat Start2Ride Junior event.
Ni kanske har möjlighet till stödmedlemskap för ungdomar som inte har tagit
licens än – för att få dem intresserade av att bibehålla kontakten med er som
klubb/förening.

Har ni några frågor eller funderingar, eller kanske några förslag eller
synpunkter så tveka inte att höra av er till oss!

Start2Ride Junior Projektledare
Tomas Eriksson
Telefon: 0720-47 04 22
E-mail: tomas.eriksson@svemo.se

Grenchef
Fredrik Hansson
Telefon: 011-300 46 52
E-mail: fredrik.hansson@svemo.se
Koordinator
Sandra Altesson
Telefon: 011-23 10 86
E-mail: sandra.altesson@svemo.se

