Protokoll Motocross nr.1, 2019-01-30

PROTOKOLL MOTOCROSSEKTIONEN, MÖTE 1-2019
2019-01-30 (18:00-19:30) Telefonmöte
Deltagare - Svemo
Tommy Allansson
Magnus Markenfelt
Joakim Svensson
Malin Nylund
Peter Isgren

Sammankallande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Koordinator Motocross

1.

Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen
Tommy Allansson hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.
Presenterad dagordning godkändes.

2.

Val av justeringsman
Malin Nylund valdes att justera dagens protokoll.

3.

Föregående protokoll
Motocrossektionen tog del av föregående mötesprotokoll nr.11, 2018-12-27.
Diskussion fördes kring några ärende bl.a. Checklistan sjukvård som inom kort är
uppdaterad med förändringar för 2019. Protokollet lades till handlingarna.

4.

Ärenden

4.1

Skrivelse angående licensregler för motionscup i Södra distriktet
Motocrossektionen tog del av skrivelsen och förtydligar att varje arrangör eller
sammanslutning av arrangörer har möjlighet att sätta krav och regler för
tävlingsupplägg för den cup eller serie/Serie av deltävlingar de arrangerar, under
förutsättning att man följer Specialreglementet i Motocross.

4.2–4.5 Ansökningar om Guldhjälmslicens för säsongen 2019
Motocrossektionen tog del av ett antal inkomna ansökningar om
Guldhjälmslicens i Motocross för säsongen 2019 och i samråd med respektive
distrikt, beviljades samtliga.
För beviljade ansökningar förtydligar Motocrossektionen att om förutsättningarna
kring ansökan förändras, kan motocrossektionen omgående dra tillbaka beslutet
och förarna återgår då till ordinarie licensklass. Vissa förare behöver också till
distriktet skicka in resultatlistan från första tävlingen de deltar i.

4.6

Hilda Sjöberg ansöker om starttillstånd i Motocross-SM MX-Women 2019
Motocrossektionen beviljad ej ansökan utan föraren uppmanas delta i någon av
kommande observationstävlingar och därefter inkomma med ny ansökan.
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Observationstävling
Motocrossektionen vill förtydliga att likvärdiga regler gäller för tjejer och killar som
önskar delta i SM. (Killar har Sverige Cup som förkval och Tjejerna har
observationstävlingar som förkval till SM.)
Kommande observationstävlingar tävlingar är:
6-7 april
Veinge MCK (Vårsatsningen)
Maj
Vakant (*)
7 Augusti
Örebro MK (Dråpslaget)
* Motocrossektionen har som ambition att under maj månad hitta en
observationstävling i östra distriktet (Observationstävlingar är öppna för både
nuvarande och framtida SM för MX-Women).
4.7

Reglemente Statustävling 2019
Efter dialog med flera intressenter beslutades att utöka åldern för deltagande i
Race Magazine Cup 125cc 2019. Ny ålder är 13-16 år med ungdomslicens.
Mindre justeringar har gjorts i reglementena och dessa publiceras inom kort på
www.svemo.se

4.8

Specialreglemente Motocross 2019
Inom kort kommer aktuella regeländringar för och förtydligande för 2019 att
publiceras på www.svemo.se

4.9

Överklagan från SMK Kungsör gällande beslut om sanktionsavgift
Kort före dagens möte tog Motocrossektionen tog del av överklagan som i mitten
av december inkommit till Svemos Disciplin och Besvärsnämnd. Sektionen
kommer att föra en dialog med aktuell supervisor och senast den 7 februari
sammanställa ett svar till nämnden.

4.10

Ludvika MX klubb ansöker om avsteg från SR Motocross gällande
banlängden för Vanbobanan
Motocrossektionen tog del av ansökan diskuterade frågan om för-, och nackdelar
med långa och korta banor. Beslut bordläggs till dessa att representanter från
Motocrossens Säkerhetsgrupp besökt banan. Magnus Markenfelt ansvarar för
återrapportering i frågan till ett kommande sektionsmöte, där beslut tas.

5.

Övriga punkter
Veteran RM
Motocrossektionen önskar ytterligare 2 st arrangörer för Veteran-RM och
kommer att publiceras information på hemsidan och uppmana klubbar att
inkomma med intresseanmälan.
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Motocross-SM
Frågan om Team vid SM diskuterades och en nära dialog har förts med
representanter för branschen. Nytt för 2019 är att en särskild bedömning kommer
att göras av samtliga intresseanmälningar från SM-team som inkommer.
Ambitionen är att höja nivån och förtur kommer att ges till de team som har direkt
eller understöd från mc-branschen. Dialog fördes kring återinförandet av förarkort
istället för de handledsband som funnit under de senaste åren. Ambitionen är att
ändra till tillfälliga handledsband för såväl team chefer, all access och VIP.
RIG MX/Enduro
Svemos Styrelse har beslutat att Svemo kommer att ansöka om RIG MX/Enduro
för kommande s.k. dimensioneringsperiod för riksidrottsgymnasium.
Tränarutbildning Nivå 2 (9 mars)
Utbildningen kommer att genomföras med en inledande teoridel (Norrköping,
Svemo-kansli) och efterföljande praktisk del i Hökensås den 25 juli.
Peter Isgren uppdrogs att sammanställa en inbjudan och inom kort publicera den
på www.svemo.se. (max 6 deltagare kommer att tas emot).

6.

Rapport
MC-Mässan 2019
Motocrossektionen rapporterade från sitt deltagande vid årets MC-mässa i
Friends Arena.
Möte Sidvagnsföreningen
Tommy Allansson rapporterade från sitt besök vid Sidvagnsföreningens möte där
diskussion fördes gällande reglerna inför 2019 i SCF Cup och möjligheterna att
genomföra NM (Nordiskt Mästerskap) i Sidvagnsmotocross 2020.
Motocrossektionen vill också passa på att förtydliga att SCF Cup, inte ses som
RM Classic. Motocrossektionen har som ambition att genomföra 3 deltävlingar i
RM Classic 2019 och intresserade arrangörer uppmanas att höra av sig med
förslag på tävlingsdatum.

7.

Nästa möte
Supervisorutbildning, Jönköping, 16 februari
Sektionsmöte 2 (Telefonmöte) 26 februari
Tränarutbildning Motocross Nivå 2 (Teori), Norrköping, 9 mars
Banbyggarutbildning 23 mars
Sektionsmöte 3 (Telefonmöte) 26 mars
Sektionsmöte 4 (Telefonmöte) 16 april
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8.

Avslutning
Tommy Allansson tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.
Vid protokollet
Peter Isgren
2019-01-30

Justerat via e-post
Malin Nylund
2019-02-05

