Nedre Norra MX distriktsmöte Falun Scandic hotell 16/10-2019
Minnesanteckningar
Närvaroande
Annica Matsson, Jörgen Larsson, Håkan Björklund, L-G Andersson, Marcus Linder, Nicole
Söderblom, Fredrik Olsson, Daniel Eriksson, Henrik Hansson, John Carlsson,
Tom Andersson, Lars Lindström, Per Olov Källänge, Joakim Engberg, Peter Hedmark,
Peter Axelsson, Mari-Louise Axelsson, Henrik Viklund, Mats Johansson, Johan Lithen,
Klas Persson, Olle Bergman, Sven Erik Edholm.
Erik Rosendahl inledde med att informerar om SISU idrottsutbildarna. Erik informerar om att
det är bara tre klubbar som har registrerat i LOK i Dalarna, bättre i Gävleborg. Erik berättar
bakgrunden till varför det är viktigt med LOK registreringen. Kortfattat, ju fler som registrerar i
LOK – stödet ju mer pengar in till sporten. Erik flaggar också för att han kan komma ut till
Dalaklubbarna, om det är någon klubb som önskar starthjälp med LOK-stödet.
Verksamhet som ger LOK – stöd tex.
- Crosskola för barn och ungdomar som är ledarled och de aktiva är i åldrarna7-26 år
- Öppna träningar som är ledarled/träningsansvarig för aktiva i åldraren 7-26 år
Vidare berättar Erik lite om RF riktlinjer rörande barn och idrott. Riktlinjer är ett styrdokument
som bestämmer normer, direktiv, regler, lagar, principer, hur föreningar ska förhålla sig till
barn och idrott.
Budskapet från Erik och MX kommittén, att riktlinjen ska ses som ett hjälpmedel, kort och gott
en karta och kompass för klubbarna att lyckas med t ex crosskola för barn och ungdomar.
Utvärdering och förbättringar på;
NNU Biketown cup
Säsongen 2019 varit framgångsrik, och i jämförelse mot förra säsongen har deltagare antalet
vuxit i storlek. Alla deltävlingar har genomförts i god still och de synpunkter och intryck som
inkommit har i överlag varit positivt. Positivt för NND är också att vi har fått allt fler åkare från
östra distriktet.
Under sommaren har det i olika sammanhang uppkommit diskussioner om guldhjälm 65 och
guldhjälm 85 rörande A och B finaler osv. MX kommittén understryker att guldhjälm handlar
om att ”träna på att tävla”.
Diskussioner om upplägget i NNU kontra upplägget i YMX, fördelar och nackdelar. Mötet var
överens om att det finns så klart fördelar med båda uppläggen. Annica redovisade att det
finns tid att tjäna i tajtare flöde på tävlingsdagen, minst 60 min om arrangörerna får till flödet
och tidschemat.
Inför säsongen 2020 har det inkommit ett förslag om en ny klass. (G -hjälm) 125 cc 1 års
licens. Många ungdomar som idag kommer igång sent med motocross, har svårigheter att
komma in i U 17, relaterat till utbildningsnivå, teknik, förutsättningar samt rädsla att tävla mot
snabba åkare med hög utbildningsnivå och uppbyggda förutsättningar. Mötet var positiv till

1

den nya klassen och MX kommittén kommer under hösten ta beslut om att testa klassen
under vårens tre första tävlingar och sedan följa upp och utvärdera om att köra de tre sista
tävlingarna i höst
Utvärderingen av sommarens NNU talar för succé och MX kommittén vill rikta ett extra stort
tack till allas medverkan, arrangörer, barn och ungdomar och föräldrar.
Speedstore cup har liksom NNU ökat i deltagare i jämförelse mot förra säsongen, och även
denna ökning är positiv för NND. De nya åkarna som ansluter sig till speedstore kommer
företrädesvis från östra distriktet.
Kvällen bjöd på en hel del dialoger om speedstore och förslag gavs om framtiden.
- Föranmälan via SVEMO TA. Anmälan fram tom tisdag innan tävling, därefter ska en
extra avgift tas ut.
- Nybörjar/långsamklass tränar med tjejer/veteran och kör sedan 2 10+ 2. Om det är få
åkare i denna klass, kan dessa åkare köra tillsammans med tjejerna/veteranerna
och/eller lägsta finalen i bredd klassen.
- Dela upp women till bredd och elit. Elit är för de tjejer med starttillstånd i SM. Bredd
tjejerna kan köra tillsammans med nybörjar/långsamklassen.
-

-

På mötet kom vi överens om att tidskval ska bara köras för bredd och resten ska ha 2 starter + 15
min träning. Detta för att minska på tidsschemat.
Fråga att ta upp på nästa möte att tjejernas poäng ska räknas som killarna.

Sammanfattningsvis om speedstore är att tävlingen är populär och prognosen är att allt fler
åkare kommer anslutas från östra distriktet. Dock finns en trend att tävlingarna mot slutet av
sommaren och hösten tappar deltagare. MX kommittén kommer under hösten arbeta med
frågan och det finns förslag på samverkan mellan NND speedstore och östra distriktet och
Stockholmscrossen.
Serien är inget undantag från de andra av distriktets tävlingar, vad gäller popularitet.
Synpunkter och reflektioner från serietävlingarna är att dom är mycket populära och
uppskattade.
Efter att vi i år har kört bötesfritt vid utebliven start, togs ett nytt beslut på att inför böter
på 2000kr om mindre än 2 förare deltar.
Sammanfattningsvis om serien är att den är populär, men att uppehållet är för lång. Detta är
nått MX kommittén får titta på under hösten.
Distriktträningsgruppen Har i år tagit ett ytterligare steg framåt, och även
distriktträningsgruppen är populär. Fulltalig vid start och hög närvaro under säsongen.
Styrgruppen kommer träffas i samband med gruppens avslutning och utveckla denna
träningsform ytterligare.
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Representanter på MX grenmöte
Mötet valde representanter till SVEMOS grenmöte som är 9-10 november. Mats Johannson
och Håkan Björklund valdes och mötet hade lite saker som vi vill att de framför. Detta är vår
möjlighet att påverka och den ska vi ta.
Guldhjälm
Det problem som Östra beskrevs i fjol Punkt 2 behöver lyftas i år igen.
Här bör det finnas ett fortbildningsupplägg för de som gått det gamla, inkl kursplan från
SVEMO.
Det är ju en del nytt och vill vi att ingen ”skriver ut licenser” utan att man gått igenom
materialet så bör det komma direktiv från MX eller UK till alla befintliga barnledare.
Har man nu gjort ett omtag så marknadsför de och ha en plan ett upplägg (en strategi).
Samt behöver materialet färdigställas i sin helhet, inkl utbildnings material tex power point.
Ungdomar
SVEMO tar fram ett bra material för ungdomslicens. För de som ej gått vi Guldhjälm som
bygger på nya barneldare materialet.
Guldhjälmstävling
Mycket är uppstyrt på GH vilket är bra, men en sådan sak som kvalindelning anser vi är viktigt
att det också är lika och man ser det ur ett barnperspektiv, där man tar hänsyn till vad är
syftet med Guldhjälmklassen, träna på att tävla. I stället för att ha full A grind dela lika med
fördel A final och ge de förare som ligger i slutet i A få träna på att välja grind och leda ett
lopp och få känslan av att vinna ett heat.
Det förslaget med att alla tävlingsledare ska ha barnledare utbildning
Från föregående protokoll
Motocrossektionen beskrev anledningen till kommande krav om att minst en
biträdande tävlingsledare fr.o.m. 2019 måste inneha tävlingsledarlicens för att
tävlingar ska kunna genomföras. (Fr.o.m. 2021 krävs också att tävlingsledare som
genomför en guldhjälmstävling måste genomgått barnledarutbildningen.)
FÖRSLAG är att en förenklad del av sisu delen är kravet, inte hela barnledarutbildningen. Samt
att vi för lite förtydligat vad syftet är.
De som sitter i MX kommittén och är för omval föreslår vi ska väljas om.
Medlemmar till MX kommittén 2020
Mötet valde
Mats Johannson
Håkan Björklund
Sven Erik Edholm
Klas Persson
Annica Matsson
Nicole Longiner
Kommittén kommer sammanställa en verksamhets plan till 1 december som sedan godkänns
på årsmöte av alla som kommer på mötet.
Utbildning
Svemo tar fram utbildningarna och distrikten genomför sedan vissa av dessa lokalt för att
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bemanna klubbarna med tävlingsledare, guldhjälmsledare osv. I Nedre norra distriktet har
man beslutat att köra alla dessa utbildningar under samma helg varje år och detta sker alltid i
slutet av November. En samlad utbildningshelg sker framförallt för att göra det enkelt och
tydligt för de som arrangerar utbildningarna samtidigt som ni ute i klubbarna ska ha koll på
vad som sker och när. I år är datum satt till helgen 23e-24e November och platsen är Scandic i
Falun.
Uppmaningen blev att stämma av att man hart tillräckligt med guldhjälmsledare som kan hålla
i crosskolan och examinera guldhjälmsförare? Har ni tränare som kan hålla i uppkörningar och
examinera nya förare från 13 år och uppåt? Finns tävlingsledare, några som kan sköta
tidtagningssystemet osv.?
Länken till info och anmälan
https://www.svemo.se/Organisation/Distrikt/NedreNorra/nyheter2/anmalanutbildningshelg2
3e-24enovember
Övrigt
-

-

NND och föreningarna behöver utveckla och förstärka sina nyckel funktionärer med
steg 1 funktionärsutbildning. Detta för att öka kompetensen hos dessa funktionärer
och kvalitets utveckla föreningarna
Gemensamt avtal för ambulans i NND MX kommittén kommer titta på en lösning, där
vi får god och säker vård av god kvalitet till en rimlig ekonomi.

Mötet avslutas
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