Umhverfisnefnd Vélhjólaíþróttafélagsins vinnur að
bættri samvinnu við aðra útivistarunnendur.
Allir ökumenn torfæruvélhjóla geta aðstoðað í baráttunni um
		
bætt ástand með því að fara eftir meðfylgjandi tilmælum:

Sýnum landinu okkar tillitssemi
» Ökum ekki utan vega
» Skemmum ekki þær slóðir sem við notum
(þá verða þær bara dæmdar úr leik sem leyfilegar
hjólaleiðir)
» Breikkum ekki slóðir – ef pollur eða grjót er í slóðinni,
keyrum frekar hægar yfir í stað þess að fara út fyrir
» Skerum ekki beygjur með því að fara út fyrir slóðina
» Hvílum blautar slóðir – snúum frekar við og veljum
aðra leið

Sýnum öðru útivistarfólki tillitssemi ...
» Hjólum aldrei á reiðstígum – aldrei
» Þegar hrossum er mætt, förum út í kant og drepum á
hjólunum
» Sláum af og „læðumst“ þegar við mætum gangandi
fólki eða bílum
» Þenjum ekki hjólin þegar ekið er í námunda við byggð
» Kurteisi og virðing fyrir áhugamálum annarra eykur
líkurnar á skilningi þeirra fyrir sportinu okkar

Fræðum þá sem eru nýir í sportinu ...
» Gefum okkur tíma til að kynna þeim sem
     eru nýir hvernig best er að gera hlutina

Hlutverk hvers og eins okkar er að stuðla að
áframhaldandi framþróun vélhjólamennskunar með ábyrgu og skynsömu aksturslagi.
Mundu að þú ert hluti af stórri heild!

UMHVERFISNEFND
www.motocross.is

VÍK hefur í samstarfi við Ferðaklúbbinn 4x4 látið útbúa
skilti sem ætlað er að leiðbeina vegfarendum og minna á
nauðsyn þess að ganga vel um landið.  Klúbbarnir, sem báðir
vinna að því að félagsmenn og aðrir ferðalangar iðki um
hverfisvænan akstursmáta, hafa staðið að dreifingu skilt
anna vítt og breytt um landið.

Vélhjólaíþróttafélagið VÍK er hagsmunafélag þeirra sem
keppa og stunda útivist á vélhjólum. Torfæruvélhjólum hefur
fjölgað gríðarlega undanfarin ár - enda um skemmtilega
íþrótt og ferðamáta að ræða.

Skiltin eru á ýmsum stöðum þar
sem ökumenn hafa í gáleysi ekið
út á viðkvæmar slóðir eða stíga
sem ekki eru ætlaðir vélknúnum
ökutækjum.

VÍK hefur umsjón með mótócross keppnissvæðum í
nágrenni Reykjavíkur ásamt sérstöku svæði við Bolaöldu þar
sem stunda má Endúró-akstur eða almenna útivist á
vélhjólum.
Félagsmenn í VÍK geta nýtt sér aðstöðuna gjaldfrítt en
akstur í mótócross brautum er gjaldskyldur.
Nálgast má dagskort í Litlu-Kaffistofunni við Suðurlandsveg.

Þetta skilti er við ýmsa almenna vegi og er hlutverk þess að
minna ferðalanga á nauðsyn þess að spilla ekki landinu með
gáleysislegum utanvegaakstri.

VÍK brýnir fyrir vélhjólamönnum að verða við
þessum tilmælum.

VÍK stuðlar að góðum samskiptum við aðra útivistarhópa og
brýnir fyrir hjólamönnum að bera virðingu fyrir landinu með
góðri umgengni og sýna öðru útivistarfólki tillitssemi.

VÍK heldur úti upplýsingavef á www.motocross.is sem er
einn virkasti vefur nokkurrar íþróttagreinar í landinu og
státar af þúsundum heimsókna í hverjum mánuði.
Umhverfisnefnd VÍK sér um samskipti við yfirvöld, sveitarfélög og félagasamtök varðandi umhverfismál sem snúa að
notkun vélhjóla. Nefndin tekur efnislega afstöðu til þeirra
mála sem upp koma og miðlar upplýsingum um umhverfismál
til félagsmanna.
Vilt þú ekki slást í hópinn?
Með því að gerast félagi í VÍK ...
»   færð þú hagstæðari kjör á aðgangskortum allra
     aksturssvæða í umsjón VÍK
»   færð þú frábært afsláttarkort sem veitir 5-15% afslátt
hjá fjölda fyrirtækja
» veitir þú nauðsynlegri hagsmunabaráttu góðan stuðning

Gættu að landinu
– ábyrgur akstur torfæruhjóla

Skráning fer fram á www.motocross.is
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Umhverfisnefnd þakkar eftirtöldum stuðninginn:

www.jhm
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