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Återstartsstöd Motocross
Motocrossektionen har beslutat att följande fokusområde (Säkerhet, Svemo Motocross Akademi,
Distriktstävlingar, Klubbesök, Statustävlingar) och tillhörande motprestation gäller för att ansökan om
återstartsstöd ska kunna göras.

Säkerhet

Säkerheten är en mycket viktig och prioriterad fråga och alla förare, vårdnadshavare, ledare och Svemo har
tillsammans ett delat ansvar. Under pandemin har vi sett minskad aktivitet på anläggningarna, både
gällande träningar och tävlingar, vilket inneburit lägre intäkter för t.ex. banunderhåll m.m. Klubbar kan
därför nu ansöka om säkerhetsförbättringar på sin bana eller utbilda funktionärer/träningsansvariga i
grundläggande sjukvård. (För information om dessa sist nämnda utbildningar föreslås intresserade
föreningar att föra en dialog med RF/Sisu Idrottsutbildarna i din region.)
Motprestation:
För att kunna få ta del av bidraget ska det inom föreningen finnas minst 3 personer som innehar Svemo
funktionärslicens i Motocross samt att incidentrapportering ska kunna presenteras. Läs mer om
incidentrapportering för Motocross under länken:
https://www.svemo.se/Sporter/Motocross/Banor/Incidentrapport/
(Finns inte 3 Svemolicenserade funktionärer i föreningen krävs att klubben har påbörjat en
funktionärsutbildning genom Svemo Utbildningsplattform IUP)

Svemo Motocross Akademi

Under pandemin har antalet träningsläger och särskilda insatser för att fånga upp talanger drastiskt
minskat. Sektionen kommer i samråd med elitansvariga/coacher uppmärksamma och fånga upp talangfulla
ungdomsförare. Distrikten kommer därefter kunna ges möjlighet att tilldelas/ansökan om stöd för att
genomföra lägerverksamhet för berörda förare. Motocrossektionen vill särskilt påpeka att tjejer ska vara en
självklar del av denna verksamhet, både som förare och ledare/tränare.
Motprestation:
Träningsläger ska samordnas i dialog och bekräftas av respektive distrikt och det ska tydligt framgå i
inbjudan att det vänder sig både till flickor och pojkar upp t.o.m. 16 år och att upplägget anpassas därefter.
I samband med träningsläger ska samtliga förare över 12 år, utbildas i Svemo Grund (en utbildningsmodul i
Svemos Utbildningsplattform, IUP)
För att ansöka om stödet, krävs att aktuell förening har minst en utbildad tränare enligt nedan. För samtliga
ledarledda träningar krävs Svemo licenserad tränare (lägst Nivå 1) och för aktivitet som vänder sig till barn
under 12 år krävs Svemo licenserad Barnledare.
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Distriktstävlingar

Det är viktigt att den ordinarie tävlingsverksamheten, på alla nivåer kommer i gång igen, med samma
omfattning och bredd i inbjudna klasser etc. Ett steg att komma dit, är att öka möjligheten för klubbar som
behöver göra en omstart, att kunna genomföra mindre arrangemang, med förhoppning att också få in nya
funktionärer. Klubbar kan därför söka ett arrangörsbidrag på X-kronor.
Motprestation:
För att kunna få ta del av bidraget ska en funktionärsutbildning genomföras i klubben samt att minst en av
nuvarande ledare deltar vid högre utbildning (t.ex. tävlingsfunktionär deltar på tävlingsledar-utbildning) Båda
av nämnda motprestationer ska genomföras under 2021 alternativt 2022.

Statustävlingar 2022

I spåren av pandemin kan vi se ett sjunkande deltagarantal vid status-, och mästerskapstävlingar, något
som starkt påverkar arrangemanget ekonomiskt och att det sannolikt innebär förluster för
arrangörsföreningen.
Ambitionen med detta bidrag är att främja arrangörer att välja att genomföra tävlingar även för klasser
med generellt mindre deltagarantal, så som Sverige Cup, MX-Girls och Veteran. Nämnda klasser behöver
särskilt stimuleras för att stärka och bevara mästerskapet i respektive klass. Vi kan också tydligt se att
föreningar som arrangerar statustävlingar på olika sätt stärker både sin organisation lokalt, skapar fler
ledare/funktionärer, rustar sin anläggning och inte minst uppmuntrar till aktivitet både på och ”utanför
banan” (socialt) i den egna föreningen.
Motprestation:
För att kunna få ta del av bidraget ska klubben påbörja och genomföra en Tävlingsfunktionärsutbildning i
Motocross, i Svemos Utbildningsplattform, IUP samt att klubben ansöker om statustävlingar, inkluderas
ovannämnda klasser, för säsongen 2022.

Information till klubbar genom klubbesök

Avsaknaden av klubbesök och en nära dialog med lokalt plan mellan förbundet, distrikten och klubbarna, har
gjort att ”avståndet” mellan dessa blivit längre. Vår ambition med detta fokusområde är att ge möjlighet för
sektion/distrikt/adjungerande personer besöker, framför allt mindre klubbar och informerar om Svemos
verksamhet, struktur inom Motocrossen m.m.
Motprestation:
För att kunna få ta del av bidraget ska klubben påbörja och genomföra en Tävlingsfunktionärsutbildning i
Motocross, i Svemos Utbildningsplattform, IUP.
Det är viktigt att tänka på att tävlingsfunktionärsutbildningen ger deltagaren en bred kunskap inom
verksamheten och inte enbart med fokus på tävling, som namnet antyder. En god kunskap om
verksamheten skapar en bra grund och kunniga ledare. Ledare som kan stärka föreningen genom att
vägleda sina medlemmar och förare, både om Svemo, verksamheten och inom aktuella reglemente.
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