
 Hej 

 Team West Sweden är en satsning med avsikt att stötta lovande Juniorer och Ungdomar 
 inom enduro i deras arbete att nå den absoluta svenska och internationella eliten. 
 Verksamheten drivs som ett samarbete mellan arrangörsklubbarna i Vintercupen Östra 
 Skaraborg, Carlsborgs MK, Falköpings MK, FMCK Skövde, Tibro MK, Tidaholms MK samt 
 Töreboda MK 

 Onsdagen den 22:e Mars hålls ett uppstartsmöte för de förare som vill vara med i Team 
 West under 2023. 
 Det kommer ges information kring årets planer och det är självklart öppet för frågor. 

 Vilka ska då vara med i Team West? 

 Nedan finns de krav som ställs för att kunna vara med och träna med Team West. 

 ●  Föraren skall inneha tävlingslicens för någon av Vintercupen Östra Skaraborgs 
 arrangörsklubbar. 

 ●  Ska inneha Junior- eller Ungdomslicens under 2023. 
 ●  Ha som avsikt att delta i hela SM serien för den licensklass man innehar. 
 ●  Bör, om Juniorlicens innehas, ha som målsättning att prova på någon/några 

 utlandstävling under året. 
 ●  Ska i största möjliga mån hjälpa till vid/inför de aktiviteter som arrangeras av Team 

 West. 
 ●  Skall vara en engagerad medlem i den förening man tävlar för. 

 Det är viktigt att man förstår att Team West är alltså till för de som “vill mycket mer” med sin 
 enduro och är inte avsett som någon “enduroskola”. Den verksamheten ska ligga kvar ute i 
 klubbarna. 

 Det är viktigt att du som vill vara med i Team West satsning 2023 kommer till detta möte! 
 Vi bjuder på fika och vill därför att samtliga som vill komma till detta anmäler sig och berättar 
 hur många ni blir. 
 Detta görs via e-post till teamwestef(snabelA)gmail.com senast den 20/3. 

 Om ni har förhinder önskar vi att ni meddelar oss via mail att ni inte kan komma men är 
 intresserade av att vara med. 

 Sammanfattning för uppstartsmötet 
 Datum: 2023-03-22 
 Tid: 19:00 
 Plats: Elektroautomatik 
 Norra Aspelundsvägen 9 
 54134 Skövde 

 Varmt Välkomna! 
 Team West Sweden 


