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2.5.1 GWEF regler & anvisningar
Regler och anvisningar för av GoldWing European Federation (GWEF) godkända evenemang
1. Evenemang
a. Internationella Träffar
i.
En medlemsklubb får årligen anordna en Internationell Träff som kan få ett
erkännande av GWEF.
b. Andra evenemang
i.
En medlemsklubb eller dess enskilda medlemmar får anordna andra
evenemang med internationellt deltagande som kan få ett erkännande av
GWEF.
c. Evenemangssamordning och ansvar
i.
För att upprätta en plan med årliga evenemang ska organisatörer samordna
sina planer med GWEF styrelse och andra medlemsklubbar så tidigt som
möjligt.
ii.
Det slutliga ansvaret för datum, plats och organisation av ett evenemang skall
ligga på arrangörerna.
d. GWEF-godkännande
i.
Godkännande av ett evenemang beslutas av GWEF.
ii.
Datum för godkända evenemang för följande år skall fattas senast under det
sista GWEF-mötet föregående år.
iii.
När ett repetitivt evenemang har godkänts och villkoren från GWEF fortsätter
att vara uppfyllda, förblir detta godkännande underförstått att gälla, om inte
arrangörerna ogiltigförklarar erkännandet skriftligen till alla av GWEF
kommitténs medlemmar eller det dras tillbaka av kommittén.
iv.
Organisatörer skall inte tillåta att någon individ personligen gör vinst på något
sätt från evenemanget annat än i samband med ett normalt affärsmässigt
förhållande. Rimliga kostnader i organiseringen av evenemanget är
undantagna.
e. Evenemang och Touring Award Programme
i.
GWEF godkända evenemang skall ingå i det årliga Touring Award (TA)
programmet.

2. Offentliggörande av evenemangsinformation
Detaljer om datum, adress, GPS-koordinater, syfte, inskrivningspris och produkter eller
tjänster som ingår i detta belopp bör lämnas för offentliggörande minst 90 dagar före
arrangemanget eller i slutet av januari om införande i Helpguide krävs.
Arrangörerna själva ska ansvara för fullständighet och punktlighet i denna information.
Varje internationell representant (IR) skall ansvara för att dennes medlemsklubb publicerar
fullständig och punktlig information på en helsida i sin egen klubbtidning. Om klubben inte
har någon tidning ska inbjudan publiceras på något annat sätt.
Inget inskrivningspris skall höjas och ingen evenemangsdel eller facilitet som erbjuds för det
annonserade priset skall ändras efter det formella överlämnande till någon annan GWEFklubb.
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IR och en medlemsklubb skall:
a. inte vara skyldiga att publicera uppgifter som är försenade eller ofullständiga med
avseende på datum, plats, inskrivningspris eller anläggningar som tillhandahålls för
det priset.
b. inte vara skyldig att offentliggöra evenemang som inte godkänns av GWEF.

3. Inskrivning
a. Ingen motorcykel ges tillträde till evenemanget utan att en inskrivningsblankett är
ifylld och undertecknad av föraren.
b. Inskrivning och inträde för GWEF-medlemmar som kör GoldWing
i.
Vid inskrivning till ett evenemang för GWEF-medlemmar ska varje inskriven
visa upp ett giltigt GWEF medlemskort som bär hans namn och
medlemsklubb för att få nedsatt pris.
ii.
Ett GWEF medlemskort är giltigt endast för den enskilde som omnämns på
kortet.
iii.
Organisatörer skall vägra rabatter om ett giltigt GWEF medlemskort inte kan
visas.
iv.
Utanför deras normala rätt att neka någon tillträde, skall arrangörerna av ett
GWEF-evenemang eller en GWEF kommittémedlem ha rätt att beslagta ett
GWEF medlemskort om det finns anledning att tro att det missbrukas. I fråga
om en enskild GWEF-medlem skall ärendet hänskjutas till styrelsen för den
aktuella medlemsklubben för vidare åtgärder. Klubben skall underrätta GWEF
kommittén om sitt beslut.
v.
Vid beräknande av GWEF Nationspriser, skall arrangörerna räkna deltagande
från den medlemsklubb som har utfärdat medlemskort som visas av den
inskrivne.
c. Bevisbördan för eventuella villkor för inskrivning, tillträde eller reslängd ligger hos
den inskrivne.
d. Inskrivning och deltagande av andra.
i.
En enskild medlem i GWEF som kör annan motorcykel än GoldWing och
hans passagerare, skall ha tillträde till evenemanget utan sitt fordon.
ii.
En make/maka eller en nära familjemedlem eller en partner tillsammans med
en GoldWing förare, som kör en motorcykel annan än en GoldWing, skall ges
tillträde till evenemanget med sin motorcykel. De ska inte få egna
inskrivningsnummer, utan ska skrivas upp på samma blankett.
iii.
En GoldWing förare och hans passagerare, som inte är medlem i GWEF skall
ges tillträde till evenemanget med sin GoldWing.
iv.
Tillträde till evenemanget för andra som endags-besökare, får ske efter beslut
av arrangörerna. Endags-besökare får dock inte föra in fordon på
evenemangsområdet.
v.
Inskrivningsavgifter för fullt deltagande icke-GWEF medlemmar enligt d (ii)
och d (iii) och d (iv) ska vara minst 20% högre än för GWEF medlemmar.
vi.
På Internationella Träffar skall det ges fri entré för:
a. Barn yngre än sexton år gamla när de skrivs in av en enskild medlem
i GWEF.
b. De valda internationella representanterna ENDAST från GWEF
medlemsklubbar.
c. GWEF huvudstyrelse och hedersmedlemmar från GWEF.
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Ingen GWEF medlem på endags-besök får köra in på området med sin
motorcykel.
viii.
Bortsett från motorcyklar som anges ovan och fordon som direkt betjänar
arrangörerna ska ingen annan motorcykel eller annat fordon ges tillträde till
evenemanget.
ix.
Organisatörer skall ha rätt att vägra inträde för personer som är kända för att
visa dåligt uppförande, och för att avvisa personer, utan återbetalning, som
visar ett agerande som inte är förenligt med lokala eller GWEF regler. Den
senare frågan behandlas i enlighet med § 9 (c) i konstitutionen.
x.
Anvisning av parkeringsplatser för fordon som anländer med en GoldWing på
släp eller dylikt är upp till arrangörerna. Parkeringsplatsen, om tillgänglig,
skall vara separerad från tältplatsen.
e. Touring Award kort
i.
Anordnare av GWEF-godkända evenemang skall, med ett unikt märke,
stämpla TA-kortet för en fullt deltagande GWEF-medlem som anländer på en
GoldWing. TA-kortet måste ha samma namn, adress och medlemsklubb som
GWEF medlemskortet och skall vara undertecknat av innehavaren.
Ofullständig kort skall inte stämplas.
ii.
Organisatörer skall inte stämpla kort för endags-besökare.
iii.
Organisatörer skall ha rätt att beslagta ett TA-kort om det finns anledning att
tro att det missbrukas. Ärendet ska sedan behandlas i enlighet med § 9 (c) i
konstitutionen.
f. Tillträdesvillkor för skadeståndsansvar
i.
Arrangörerna skall vidta rimliga försiktighetsåtgärder för att garantera
säkerheten för personer och deras egendom på evenemanget. Detta skall om
praktiskt möjligt, omfatta en tredje part/allmän ansvarsförsäkring för att täcka
evenemanget.
ii.
Ensamkommande barn får inte delta i evenemanget.
iii.
Arrangörerna skall ställa som villkor för inträde till evenemanget för varje
vuxen deltagare att:
a. Han/Hon accepterar allt ansvar för förlust eller skada som orsakats av
honom/henne eller minderåriga medföljande honom/henne på
träffplatsen.
b. Han/Hon frikänner GWEF, dess ledamöter, arrangörerna och deras
medarbetare från allt ansvar för eventuell förlust eller skada orsakat
honom/henne eller minderåriga på träffplatsen.
iv.
Detta villkor för inträde skall:
a. För fullständig deltagare skall en friskrivningsklausul på engelska,
tyska och franska finnas på inskrivningsformuläret, om att
evenemanget sker enligt GWEF regler och villkor. De villkor som
står i (f) (iiia och b) ovan skall återges på inskrivningsformuläret och
deltagaren måste skriva under blanketten med innebörden att han
förstår och accepterar dessa regler och villkor innan tillträde.
b. för alla andra deltagare vid evenemanget, ska ett väl synligt
meddelande på det lokala nationella språket, uppsatt vid ingången,
med angivande av villkoren för tillträde enligt (f) (iiia och b) och att
man accepterat villkoren vid tillträde.
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4. Utmärkelser på GWEF träffar
a. GWEF internationella utmärkelser och individuella priser
i.
Medlemsklubbar som organiserar en av GWEF godkänd Internationell Träff
skall ge rankningar och utmärkelser till alla deltagande GWEF medlemsklubbar, utom sig själva.
ii.
Arrangörerna ska beräkna rankningen av deltagande klubbar enligt följande:
a. Så tidigt som möjligt, skall arrangörerna informera GWEF sekreterare
om deras Internationella Träffplats. Sekreteraren skall sedan
informera dem om sträckan, i kilometer, till den platsen från mitten av
varje GWEF medlemsklubbs land.
b. När inskrivningen stängts, skall arrangörerna multiplicera summan av
antalet GoldWings inskrivna för varje GWEF medlemsklubb med två
gånger avståndet i kilometer som bestämts för den medlemsklubben
(dvs. Totalt medlemsklubbens GoldWings x avstånd i km x 2 ). Detta
ger ett antal poäng för att avgöra rankningen för utmärkelserna.
c. GWEF medlem som inte anländer på en GoldWing eller deltagare
som inte tillhör någon GWEF medlemsklubb skall inte ingå i de totala
siffrorna.
iii.
Organisatörerna skall anpassa storleken på utmärkelser så de är lämpliga att
transporteras på en GoldWing.
b. Klubb närvaro pris
i.
När inskrivningen stängts ska arrangörerna utse den medlemsklubb som i
närvaro har störst antal deltagare av denna klubbs totala antalet medlemmar
som anmälts till sekreteraren den 31 december föregående år och dela ut
”Clubs attendance award”. Metoden för uträkningen skall vara antalet
inskrivna GoldWings delat med totala antalet medlemmar multiplicerat med
100.
c. Individuella körsträckor och totala deltagandet
i.
Om man så finner, får Träffarrangören välja att dela ut individuella
utmärkelser till GWEF medlemmar för avstånd som körts till GWEF
godkända internationella evenemang på en GoldWing. I så fall måste de
sökande dokumentera sin tillryggalagda sträcka på inskrivningsformuläret.
a. Denna sträcka skall vara den direkta sträcka man har kört efter att ha
lämnat sin hemadress eller, om man deltagit i ett annat GWEF
evenemang efter att ha lämnat hemmet, den direkta sträckan från det
GWEF evenemanget.
b. Det ska inte vara den totala vägsträckan för många evenemang,
touring eller semester.
c. Körsträckor som inte omfattas av ovanstående villkor kan ändå anses
värdefulla som individuella meriter.
d. Arrangörer har rätt att ifrågasätta körsträckor som anses felaktiga.
ii.
För GWEF administrativa ändamål och för att fastställa ranking, skall
arrangörerna har listor på följande:
a. Det totala antalet deltagare.
b. Det totala antalet inskrivna från varje GWEF medlemsklubb
c. Arrangörerna skall sända kopior av dessa förteckningar till GWEF
sekreterare och uppdatera GWEF hemsida inom femton dagar efter
evenemangets slut.
iii.
I slutet av varje touringsäsong, som en belöning för deltagande i GWEF
internationella program, kommer GWEF ge "Super Touring Awards"
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bestående av en patch och diplom till deltagarna på fyra eller fler GWEF
godkända evenemang. Om det behövs kan en patch lämnas till ordinarie
passagerarna till dessa deltagare mot en extra kostnad.
d. Övriga utmärkelser. Alla andra utmärkelser beslutas av arrangörerna.
e. Prisutdelningsceremonin på en Internationell Träff ska genomföras först på engelska,
om möjligt på tyska och franska, följt av det lokala språket, om annan än dessa.

5. Trafiksäkerhet
a. Med tanke på säkerhet, ska GWEF, med eller i Helpguide eller på annat sätt från tid
till annan, offentliggöra riktlinjer om säkert touring/kortege beteende.
b. Arrangörer som anordnar gruppturer måste vidta rimliga åtgärder för att garantera
säkerheten för förare och publik.
c. Förutom under en Light Parade, skall motorcyklar med släp inte tillåtas att delta i
touringar om inte släpet är till hjälp åt en handikappad förare eller passagerare.
d. Arrangörerna skall ha rätt att avvisa en förare som uppvisar farligt beteende under en
touring. Om sådan förare ignorerar avvisningen kan arrangörerna avvisa denne från
hela evenemanget. Ärendet ska sedan behandlas i enlighet med § 9 (c) i
konstitutionen.
6.

Antagande
Dessa regler och villkor för evenemang som har godkänts av GoldWing Europeiska
Federationen godtogs som bindande av GWEF kommittén vid sitt möte på Mondorf les Bains,
Luxemburg 5 september 2009.

