FÖRARKURS
2019
KMK:R bjuder in till förarskola
för blivande båtracingförare

Förarkurs hos KMK:R

Det här är en kurs för dig som vill lära dig köra racerbåt och börja tävla. Efter kursen har
man behörighet att söka licens för att tävla i rundbaneklasserna. Vi har kurs både för dig
som är minst 10 år och vill köra GT15 och du som är minst 14 år och vill köra GT30. Med
topphastighet på nära 50 knop passar GT30 även vuxna, mycket racing för liten kostnad.
Kursen är uppdelad i två delar under två dagar. I den inledande teoretiska delen går vi igenom regler, tävlingsorganisation, säkerhets- och miljökrav. I den andra praktiska delen får
man lära sig att köra och hantera en racerbåt på en tävlingsbana. De praktiska momenten
sker i båtar som tillhandahålls vid kurstillfället, om man inte har egen tävlingsbåt.
Den teoretiska delen kommer att hållas lördagen den 4/5 kl 9.00 - 16.00 och den praktiska
delen söndagen den 5/5 kl 9.00 - 16.00 vid Eriksöbadet i Vaxholm. I kursavgiften 1200 kr
ingår lunch, bensin och kostnader för lånebåt. Kursdeltagare som inte är myndig måste
anmälas av målsman.
Intresseanmälan sker bäst genom att sända in nedanstående uppgifter via e-post till:
kansli@kmk.se.
Jag är intresserad av att vara med på förarkursen!
Namn förare: _________________________________________________
E-post förare: ______________________Personnr förare________________
Namn målsman: _______________________________________________
E-post målsman: _______________________________________________
Tel målsman: _________________________________________________
Adress målsman: _______________________________________________

KMK:R satsar starkt på ungdomarna
Att köra racerbåt behöver inte vara dyrt. Klubben har ett antal tävlingsbåtar som utlånas
gratis till nya medlemmar som vill börja tävla. Förutsättningen är att de kör för KMK:R
och sköter om båtar och motorer.
Alla förare och navigatörer måste ha licens utfärdad av SVERA - Svenska Racerbåtförbundet. KMK:R sponsrar klubbens ungdomsförare med ett tävlingsbidrag på 300 kr för varje
starttillfälle. Vår utbildning uppfyller kraven för att köra snabba motorbåtar, vilket fordras
för att få deltaga i tävlingarna.
Antalet klubbmedlemmar i KMK:R är för närvarande ca 240 st fördelat på både unga och
vuxna. Medlemsavgiften är 200 kr för junior t o m 20 år, 400 kr för senior per år och 600
per år för familj med hemmavarande barn. Medlem i KMK:R får även klubbtidning från
moderklubben KMK.
KMK:R önskar utöka sitt medlemsantal med intresserade ungdomar och söker också vuxna,
gärna föräldrar till ungdomarna, som kan bistå med hjälp vid tävlingar och klubbaktiviteter.
Om KMK:R
Etablerades 1930 och är mest känd för sina racerbåttävlingar som Mälaren Runt och som
delarrangör till Roslags-, Djurgårdsbrunns och Waxholmsloppet. Nu kör vi KMK-Racet i
Vaxholm. KMK:R har under åren haft en rad framgångsrika och legendariska namn inom
svensk motorbåtracing. Ett flertal världsmästerskaps- och europamästerskapstitlar upptas på dessa personers meritlistor. Avdelningen handhas av en egen styrelse och är ansluten till Svenska Racerbåtsförbundet och Riksidrottsförbundet.

Fotografier: pickla.se

Kungliga Motorbåt Klubben Raceravdelning
Postadress: Box 24122, 104 51 Stockholm
Besöksadresss: Villa Godthem, Rosendalsvägen 9, 1 tr, Stockholm
Telefon: 08-661 23 03
E-post: kansli@kmk.se

