Ny licens för motionsmotocross 2012
Till förare med breddlicens (Tidigare Baslicens)
Under de senaste åren har en diskussion förts kring upplägget av licensklasser och tävlingsformer för
motionsmotocross. Motionsidrotten växer inom hela samhället, därför kommer den nu också inom
SVEMOs verksamhet att få en mer framskjuten plats.
Under året har diskussionen kring motionsmotocrossen fortsatt och synpunkter har tagits in från många
håll runt om i landet, dessa har analyserats. För att tillmötesgå så många önskemål som möjligt har
detta nu resulterat i en nationell/internationell motionslicens för motocross, kallad Breddlicens.
Detta innebär också att tävlingsverksamheten för motionsmotocross klassas som nationell och de
tidigare reglerna för enklare tävling som begränsade motionsverksamheten är historia. Varje
tävlingsarrangör ges nu större möjlighet att med säkerheten i fokus, forma sitt eget arrangemang med
Specialreglementet (SR) i motocross som utgångspunkt.
Förändringen innebär flera viktiga fördelar för såväl förare, klubbar/tävlingsarrangörer som distrikt. Här
har vi valt att förtydliga vilka fördelar breddlicensen och nationell tävling, innebär för dig som förare.

Fördelar för förare
Förare som tidigare innehaft baslicens klassas upp till breddlicens inför 2012, detta innebär en ökad
kostnad på 800 kr vilket ger följande fördelar och innehåll:
 Breddlicensen blir internationell, vilket gör det möjligt för dig som förare att både träna och tävla på

banor/tävlingar godkända av FIM anslutna förbund utanför Sverige. (Ej möjligt med baslicens.)
 Förare kommer att generellt kunna delta i samtliga nationella tävlingar (dock ej statustävlingar som

SM, Sverige Cup etc.) där varje arrangör får större möjligheter att skapa egna tävlingsklasser.
 Förare som önskar delta i distriktsserieverksamhet kan här generellt delta med sin breddlicens och

slipper därmed betala ett antal tillfälliga licenser, vilket skett inom vissa distrikt.
 Klubbar/distrikt som önskar har möjlighet att genomföra motionsmotocross i klubblagsserier.
 Motionsmotocross kan ges mer utrymme som en naturlig del i en nationell tävling.
 Ni förare som önskar fortsätta deltagande i baslicensklass (enklare tävling) ombeds att kontakta

licensavdelningen på SVEMO-kansli, för nedklassning av licensen.

Enklare Tävling
Tidigare formen för enklare tävling återgår till tidigare regler om maximerat antal deltagare och inga
deltävlingar i deltävlingssystem etc. Tävlingsformen är därmed endast avsedd för tävlingsverksamhet
som är under uppbyggnad likt vissa av dagens motionstävlingar som snabbt växt sig stora för nationell
verksamhet. Även klubbtävlingar hänvisas att genomföras som enklare tävlingar. Detta är inte
tävlingsform för dagens utvecklade motionsmotocross.

