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PROTOKOLL MOTOCROSSEKTIONEN, MÖTE 13-2017
2017-12-28, 29 Scandic Elmia, Jönköping
Deltagare - Svemo
Tommy Allansson
Joakim Svensson
Magnus Markenfelt
Malin Nylund
Fredrik Hansson

Sammankallande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Kontaktperson Motocross (Ledamot Svemo Styrelse)

1.

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

2.

Val av justeringsman
Joakim Svensson valdes att justera dagens protokoll.

3.

Ärenden

3.1

Skrivelse Fredrik Bank
Motocrossektionen tog del av en skrivelse från Fredrik Bank och förtydligar att
arrangörer kan lägga upp sina tävlingar hur de vill inom ramen för Special
Reglemente för Motocross. Motocrossektionen beslutade att i samband med USM
genomföra Race Magazine Cup i klassen 125cc för förare med Ungdomslicens i
åldrarna 13-15 år. Noterna att Race Magazine Cup inte är ett mästerskap utan en
inbjudningsklass.

3.2

Dokument från Ola Andersson
Motocrossektionen tog del av dokumentation från genomförd banbesiktning av Ola
Andersson. Motocrossektionen anser att det är mycket viktigt att en samsyn råd
gällande genomförande och bedömning av banor. Magnus Markenfelt uppdrogs att
ta fram tydligare regler och riktlinjer gällande banbesiktning av inomhusbanor och
uppdatera befintlig banbesiktningsmanual. En grupp av personer kommer att
tillsättas för översynen och bistå med din expertis i arbetet. Motocrossektionen
förtydligar att för att försäkringen ska gälla måste banan stämma överens med
aktuell banritning.
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3.3

Säkerhetsspel
Motocrossektionen har tagit del av en pilotversion av ett utbildnings- och
säkerhetsspel för tävlingsfunktionär och säkerhetsvakter i Motocross. Vissa mindre
justeringar föreslogs och Malin uppdrogs att delge dessa till ansvariga för Svemokansli.

3.4

Fastställande av upplägg Lag SM, JSM, USM m.m.
Lag-SM
Tävlingsupplägget för 2017 för var mycket lyckat och Motocrossektionen beslutade
att fortsätta med upplägget 2018 enligt följande, 20st deltagande lag (4–lag södra
distriktet, 4-lag västra distriktet, 4-lag östra distriktet, 3 -lag nedre norra distriktet, 1mixlag övre distriktet, 1-mixlag mellersta norra distriktet.) samt 1:a, 2:a, 3:a från
2017. Samtliga lag ska meddelas till motocross@svemo.se senast den 20 augusti.
Vid eventuella återbud tillsätter sektionen tillsammans med distrikten nytt lag.
Junior-SM/Sverige Cup
Dessa tävlingar samkörs generellt, med undantag för finaldeltävlingarna. Årets
inledande tävling i Sverige Cup genomförs över 2 dagar, övriga deltävlingar i
cuperna genomförs som 1-dagars tävling.
Ungdoms-SM
Genomförs generellt som 2-dagarstävling och regelverket kommer att uppdaterats
och göra även 1-dagarstävling möjlig i de fall då antalet anmälda är låg. Joakim
Svensson uppdrogs att uppdatera aktuellt reglemente samt skapa regler för Race
Magazine Cup 13-15 år.
MXSM-Västerås
Västerås SM kolliderar med Junior-VM i Australien den 25-26 augusti. Mötet förslog
att klassen USM MX2 U19 genomförs i Västerås (totalt 5 deltävlingar i USM MX2U
19 under 2018) istället för USM 125cc U17. (USM 125cc U17 kommer att
genomföras över 6 deltävlingar under 2018.) En dialog kommer att föras med
Västerås MK och Motocrossektionen hoppas de är positiva till att genomföra USMklass i samband med sin SM-deltävling även om Malmabanan kan blir utmanande.
SM-Veckan
Motocrossektionen diskuterade upplägget för Sprint SM i samband med SM-Veckan i
Helsingborg 2018. TV-sändning planeras och ett slutgiltigt besked väntas från SVT
inom kort. Befintligt avtal mellan Svemo, Arrangören och RF är också signerat och
klart.
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3.5

TV-sändning
Motocrossektionen diskuterade den offert på webb-tv sändning av Motocross-SM
som inkommit från Staylive. Frågan om att webbsändning ska eller inte ska vara
gratis att titta på och på vilket sätt Motocrossektionen har möjlighet att stötta
arrangörerna diskuterades särskilt. En dialog kommer att föras med respektive
arrangör för detaljer.

3.6

Svemo TA
Motocrossektionen förtydligande att serie administratörer har ansvaret att i Svemo
TA, inom ramen för Specialreglementet i Motocross lägga upp klasser och andra
detaljer för sin tävlingsserie. Guldhjälmsklasser får inte ingå i
serie/deltävlingsssystem.

3.7

MC-mässan
Svemo har en huvudmonter där Motocrossen samt 3-4 andra grenar finns
prepresenterade. MXSM kommer att marknadsföras i denna monter och en särskild
klubbmonter kommer att visa Motocrossektionens befintliga projekt för klubbar
(Rekrytering, Women Camp och Masters Adacemy). Samtliga i Motocrossektionen
kommer att delta på mässan men finns på plats olika dagar.

3.8

Speciella Projekt
MX Masters Academy Genomförs under en dag med max 300 kr i deltagaravgift.
Arrangörer för dessa träningsläger för motionsförare med bredd eller klubblicens,
söks via respektive distrikt. Viktigt är sprida information om detta vid distrikten
kommande planingsträffar. Motocrossektionen har som ambition att 8-10 st MX
Masters Academy genomförs under 2018. Women MX Camp Motocrossektionen
planerar för att några träningsläger för tjejer även genomförs under 2018. Möjlighet
finns för både en och två dagars upplägg på dessa läger.

3.9

Tränarutbildning
GTU2 kommer att köras i Jönköping, den kommer vara öppen för alla sporter och
kommer köras via Sisiu Småland men ställs in vid färre deltagare än 10-12 st. Denna
kurs blir öppen för hela Sverige då det är få tillfällen som den körs på, detta för att
möjliggöra att de som går Tränare Motocross Nivå 2 som inte har GTU2 innan ska
ha möjlighet att gå för att få sin licens.
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3.10 SM Women
Motocrossektionen vill informera om att SM MX-Girls från och med 2018 döps om till
SM MX-Women. De tjejer som inte har starttillstånd för SM 2018 påminns att ansöka
om detta till Motocrossektionen, enligt beskrivning på www.svemo.se/motocross.
Tävlingen ”Vårsatsningen” arrangerad av Veinge MCK är även igår en s.k.
observations tävling för de som önskar delta i SM Women 2018.
3.11 Skrivelse Huskvarna MK
Motocrossektionen tog del av skrivelsen från Huskvarna MK som önskar
återkoppling om orsaken till att klubben inte tilldelats deltävling i Junior-SM/Sverige
Cup. Motocrossektionen ser positivt på att klubben inkommit med ansökan och ber
dem återkomma med ansökan där deras ombyggnation av banan/anläggningen är
färdig.
6.

Nästa möte
Mötesplan för 2018 fastställs på kommande möte.
Banbesiktning/Banbyggarutbildning, Lördag 10 februari 2018 (Arlanda Stad)

7.

Avslutning
Tommy Allansson tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet
Malin Nylund
2017-12-29

Justerat via e-post
Joakim Svensson
2018-01-19

