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Till Polisen 
Sveriges MotorCyklister (SMC) är en förening som bedriver trafiksäkerhetsutbildningar 
för våra medlemmar. Vi har kurser över hela landet och vi brukar köra våra kurser som 
slutna sälskap på olika platser som trafikövningsplatser, gokartbanor eller andra lämpliga 
ytor för verksamheten.  

I dagsläget med Covid-19 så vill vi följa alla rekommendationer som myndigheter förser 
oss med.  
Efter de senaste rekommendationerna kring resor och distansering samt god hygien så 
ser vi att vi kan återuppta vår utbildningsverksamhet.  
Under utbildningarna så finns endast deltagare och kursens personal på plats, dvs det är icke 
publikt och då oftast på inhägnat område. Ibland kan totala antalet kursdeltagare överskrida 50 
personer och då kommer deltagarna att vara uppdelade i mindre väl distanserade grupper.  
Några steg som SMC gör för att göra kursen så säker som möjligt för deltagare och 
personal.  

• Vi uppdaterar och följer de senaste rekommendationerna ifrån myndigheterna. 
• Vi följer SVEMO rekommendationer.  
• https://www.svemo.se/contentassets/00fece01ca754425bcaf2e5e3e4ad0c8/riskanalys-covid19.pdf 
• Inskrivning vid grinden / insläpp alternativt digitalt där möjlighet ges.  
• Tydlig information kring Covid-19 både som utskick före och under eventet.  
• Alla deltagare med personal hålls åtskilda i mindre grupper under hela kursen.   
• Tydlig distansering av deltagargrupper på övningsområdet.   
• Uppdelade hygienområden för olika grupper, som toaletter och handtvätt.  
• Förstärkta möjligheter till handtvätt/spritning.  
• Ingen kontanthantering.  
• Personal som övervakar att inga obehöriga kommer in på övningsområdet samt  

ser till att instruktioner för hanteringen av Covid-19 efterlevs.  
• Ingen publik får finnas på området.  

Vi vill för er kännedom meddela att, 

Vi avser att genomföra en kurs den …………………………. 

Plats. ……………………………………………………………………. 

Kursledare / kontaktperson ……………………………………. 

Telefon nr …………………………………………………………….. 

E-post…………………………………………………………………… 

Antal deltagare …………………………………………………...... 

Antal personal ………………………………………………………. 

Uppdelade på ……. antal grupper med ………… personer / grupp  

Om det skulle finnas förhinder att genomföra kursen ifrån Polisens sida så vänligen hör 
av er till kontaktpersonen ovan. 

Med vänlig hälsning 
 
 
Sveriges MotorCyklister 
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