Överenskommelse
Bakgrund
Uddevalla MTB är ett motionslopp på cykel som startats på initiativ av tre föreningar Uddevalla ldrottssällskap,
BMK Uddevalla, och Uddevalla Cykelklubb. Arrangemanget är ideellt och drivs i syfte att stötta
ungdomsidrotten och skapa positiv publicitet för Uddevalla som besöksort. Arrangemanget vänder sig till
motionärer och skall bjuda deltagarna på en unik upplevelse av skog och hav. Cykelsporten har en starkt positiv
utveckling och arrangemanget kommer att få besökare från såväl Norge som Sverige. Responsen på det
testlopp vi genomförde den 4 oktober 2015 har varit mycket positiv. Loppet är beroende av att hitta den
vackraste och mest lämpade sträckan och vi som arrangör är måna om ett gott samarbete med dig som
markägare. Det är vår förhoppning att du som markägare finner det attraktivt att bidra till ett evenemang som
sätter Uddevalla på kartan och samtidigt stödjer Uddevallas ungdomsidrott. All behållning går till verksamheten
i funktionärsföreningarna och verksamheten drivs helt utan vinstintressen. Start och mål kommer att vara på
Glimmingens Motorstadion och sträckan är ca 68 km'

§1
Upplåtelse
Undertecknad markägare/väghållare lämnar härmed medgivande till BMK Uddevalla och medverkande
arrangörsklubbar att för cykelloppet Uddevalla MTB på tävlingsdagen årligen använda följande vägar, stigar och
markområden:
.....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

§2
Avlysning och skyltning av sträckan
Arrangören äger rätt till att efter Länsstyrelsens medgivande avlysa angivna vägar för all annan trafik och även
gående. Vid behov får eventuella utryckningsfordon använda den avlysta vägen under tävlingsledningens
ansvar. Arrangören ansvarar för att skylta längs sträckan för att informera såväl deltagare som besökare.

§3

lnformation

Arrangören ansvarar för information till boende utefter den avlysta vägdelen.
§4
Iordningställande
Arrangören har rätt och att utföra erforderliga röjningsarbeten vid behov längs stigar och vägar enligt
överenskommelse med markägare.
§5
Besiktning och återställande
Arrangören ansvarar för besiktning av ovanstående stigar och vågar genomförs före och efter tävlingen och att
återställningsarbete genomfcirs snarast efter tåvlingen enligt överenskommelse markägare/väghållaren.
Obanad terräng, skogsstigar är inte föremål fcir återställningsarbete om ej annan överenskommelse är gjord.
Arrangören tar ansvar för att verka för minimal åverkan, nedskräpning och ansvarar för att städning av
stäckningen genomförs omgående efter loppet.
§ 6 Säkerhet
Markägaren/väghållaren är fri från allt ansvar för ev. olycksfall eller skador på cykel gentemot tredje person.
Arrangören ansvarar för att de tävlande använder vägen på egen risk.

§7

Avtalstid

Upplåtelsen gäller 2016-01-01 - 2020-12-31 (fem år). Om avtalet inte sägs upp skriftligen av någon av parterna senast 12
månader före avtalets utgång förlängs det på oförändrade villkor för en tid av fem (5) år
Avtalet har upprättats i två (2) exemplar.

.......................................................................................... den .........../..........20.................

......................................................................
Arrangör

...................................................................................
Markägare/Väghållare

Namn förtydligande

Namnförtydligande

Klubb: BMK Uddevalla

Namn...........................................................................

Adress: Glimmingen 420

Adress........................................................................

Postadress:451 92 Uddevalla

Postadress.................................................................

Kontaktperson

Martin Noord

Tel ............0707 136812

Mail:...info@uddeval|amtb.se

Mailadress.................................................................
Tel .................................................................................

Te|................................................................................

Efter genomförd tävling har ovanstående vågar besiktigats och befunnits återställda i överenskommet skick.

............................................................................. den......, ...../..........2O...........

Markägare/väghållare

