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Vi är mycket glada att just du är intresserad av att veta mer om vad det innebär att delta i
VM och/eller EM i Motocross och vi hoppas att den här checklistan ska ge dig all den
information du behöver före, under och efter tävlingen!
Denna checklista gäller för nedanstående mästerskapstävlingar:
VM
MXGP, MX2, Women, Junior-VM
EM
EMX125, EMX250, EMX2t, EMX Open.
(För Lag-VM, Lag-EM, EM 85cc samt EM Women gäller särskild rutin.)
FÖRE TÄVLING
1. Information/vägledning
I ett första steg är det bra om du tar del av de detaljer som finns under länkarna nedan.
Det är en kort sammanfattning av informationen från denna checklista m.m.
svemo.se: https://www.svemo.se/Sporter/Motocross/tavling/vmemm.m/
2. Grundkrav för deltagande
Vilka grundkrav gäller för just det mästerskap du vill delta i?
Kontrollera så att du uppfyller grundkraven för att få delta i den VM/EM klass du vill delta i.
https://www.svemo.se/Sporter/Motocross/tavling/vmemm.m/grundkravvmem/
Följande åldersregler gäller för Svemo-förare: (kalenderåret ålder uppfylls alt. fyllda)
EM 125cc
13-17 år (kal.år)
VM MX2
16-23 år (kal.år)
EM T2
17 år
(kal.år)
VM MXGP
16-50 år (fyllda)
EM Open
17-50 år (fyllda)
VM Women
16-50 år (fyllda)
EM Women
14 år
(fyllda)
3. Intresseanmälan till Motocrossektionen
Ska skickas till Motocrossektionen i god tid innan säsongen startar och innehålla följande:
- Förarnamn och födelsedatum och TA.id.
- Kontaktuppgifter (telefon, e-post).
- Aktuell mästerskapsklass (exempelvis: EMX250).
- Budget för säsongen.
- Ange om intresseanmälan gäller hela serien eller utvalda deltävlingar (ange tävlingarna).
Obs! För förare under 18 år ska intresseanmälan styrkas av vårdnadshavare.
Sänd intresseanmälan till motocross@svemo.se, invänta beslut innan du gör något mer.
4. Läkarintyg (Gäller endast deltagande i JVM/VM/World Cup)
Boka tid för läkarundersökning där läkaren fyller i intyget under nedanstående länk:
https://www.svemo.se/globalassets/svemo-forbundet/dokumentcenter/blanketter/licens/lakarintyg-vm-lic.pdf

Intyget består av en förardel och en del som läkaren fyller i, signerar och stämplar.
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5. Svemo årslicens med internationellt tillägg
- Betala din Svemo årslicens i motocross med internationellt tillägg.
Elitlicens krävs för deltagande i följande mästerskap: VM MXGP/MX2, EMX250. För övriga
mästerskap krävs ej elitlicens men dock ett godkännande från Motocrossektionen.
6. Antidoping (Nytt fr.o.m. 2021!)
Innan VM eller EM-licens kan uttas måste du som förare genomgå en av nedan två eutbildningar gällande Anti Doping: I båda dessa e-utbildningar så får du ett intyg/diplom
efter genomförd och godkänd ”utbildning” som du skickar vidare till
peter.isgren@svemo.se när du har genomfört utbildningen. När vi har alla dokument i retur
och VM/EM-licensen är betald så kan vi utfärda din VM/EM-licens.
ALPHA,s e-learning program för Anti-Doping (denna är på Engelska) klicka på länken:
https://adel.wada-ama.org/
Om du hellre gör Anti Doping utbildningen på svenska så kan du göra RF,s e-utbildning
”Ren Vinnare”, klicka på länken https://www.rf.se/Arbetsrum/SvenskAntidoping
7. Anmälningssystem INFRONT
När nedanstående punkter är uppfyllda kan du skapa en personlig profil i anmälningssystem:
http://www.youthstream.org/RiderLoginRequests.aspx
- Fått OK från Motocrossektionen på din intresseanmälan att delta i de tävlingar du önskar.
- Betalat din Svemo-licens med internationellt tillägg.
- Skickat in ditt läkarintyg (gäller endast JVM/VM). (Ange gren, önskad licens)
Startnummer
Välj ett önskat startnummer, vilket gäller för hela säsongen.
OBS! Både startnummer och efternamn måste finnas på ryggen på din racingtröja.
Anmäl till tävlingen(ar)/anmälningstider:
Kryssa för de tävlingarna vill köra i aktuell mästerskapsserie, tänk på nedanstående tider.
VM MXGP/MX2
(Deltävl.1, 60 dagar före, fr.o.m. deltävl.2 15 dagar före tävling.)
VM Women
(Deltävl.1, 60 dagar före, fr.o.m. deltävl.2 15 dagar före tävling.)
EM 125/250/2T/Open (30 dagar före tävling.)
A) När du skickat din anmälan markeras din ansökan som ”Request” för aktuell tävling.
B) Svemo informeras via ett mail från INFRONT och Svemo ger ett starttillstånd
direkt i systemet. Då markeras din ansökan som ”approved by federation” och ”candidate”
på din profil/aktuell tävling (se bild nedan).

C) När INFRONT är klar med startlistan markeras din ansökan som ”entered” om du får
köra och ”waiting list” om du är på väntelista. Står du på väntelistan och blir antagen till
tävlingen har INFRONT förklarat att de skickar ett personligt mail till dig.
Så håll koll på din mail. Var beredd att åka då du med kort varsel kan få möjlighet att delta.
D) Inför varje tävling du ska köra kommer du få ett e-post några dagar innan tävlingen med
aktuell information från INFRONT.
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8. FIM Internationell tävlingslicens
När du fått besked från Motocrossektionen att du får delta i det mästerskap din
intresseanmälan anger då beställer och betala din FIM Internationella tävlingslicens.
Den gäller samtliga internationella tävlingar. (Förare med VM-helårslicens bortse från
detta!) Beställning samt info finner du på följande länk:
https://www.svemo.se/Service/forforare/Licens/FIMInternationalLicence2020/
9. EM/VM-licens (Helårs eller engångs?)
När din FIM internationella licens är betald och du fått OK från Motocrossektionen då:
- Meddelar du tydligt till peter.isgren@svemo.se om du önskar helårs eller engångs licens.
- Licensen läggs då upp i din profil i Svemo TA för betalning.
Senast när du kommit med på startlistan och markerats som ”entered”, kan du betala din
VM/EM-licens om du inte gjort det tidigare.
Meddela till peter.isgren@svemo.se när du betalt, då skickas licensen till dig via e-post!
Obs! Om en VM/EM-licens tas ut som senare inte används. Görs ett avdrag på 150 kr, i
administrationsavgift till FIM, när licensavgiften återbetalas till dig.
Information om licenspriser: https://www.svemo.se/Service/forforare/Licens/emvm-licens/
10. Championship logo
Du som förare ska se till att följande logo finns på din nummerplåt fram och på sidorna samt
på din racingtröja (se logo för respektive mästerskapsserie). Loggorna finns även att ladda
ner i INFRONT anmälningssystem eller genom att maila till: sportoffice@mxgp.com.
The FIM/FIM Europe Championship logo ska ha följande mått: längd 70 mm x höjd 35 mm.
Minsta avstånd ska vara 10 mm mellan logo nedan och andra logo/teamlogo.
Detaljer nummerplåtar
Fram:
Sifferhöjd:
Tjocklek:
Mellan siffor:

min mått:
140 mm
25 mm
15 mm

Sida:
Sifferhöjd:
Tjocklek:
Mellan siffor:

min mått:
100 mm
25 mm
15 mm

Klass
MXGP
MX2
Women
Open
2T
EMX250
EMX125

Bakgrund
Vit
Svart
Blå
Vit
Vit
Svart
Svart

Sifferfärg
Svart
Vit
Vit
Svart
Svart
Vit
Vit

(VM) Reglerna för bakgrunds- och sifferfärg anges sä här:
”The colour scheme for the background of the side number plates
and the numbers is free. However, there must be a clear colour
distinction between the colour of the number and the colour of the
background.” (med reservation för ändringar i gällande reglemente)
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11. Återbud
Du som förare har själv ansvar att göra en avanmälan via INFRONT:s anmälningssystem
vid förhinder. Avanmälan ska ske senast torsdagen innan tävling.
Om problem med avanmälan uppstår ska ett mejl skickas till följande mejladresser:
motocross@svemo.se och h.olsson@svemo.se. Ange tydligt varför du lämnar återbud.
Tänk på att kontrollera så att avanmälan verkligen görs om det är så att ditt team eller
annan kontaktperson sköter fin anmälan!
Om du inte avanmäler och uteblir från en deltävling tillkommer en straffavgift på
€150 för VM och €300 för EM per tillfälle som faktureras föraren efter säsongen!
12. Före avresa
Se till att du har VM/EM-licensen inklusive ett litet starttillstånd (som följer med licensen) i
god tid innan du åker till tävlingen. Planerar du att åka på flera deltävlingar under
säsongen och kommande år rekommenderar vi att du köper en TagHeuger Transponder.
Det går även att hyra på tävlingsplatsen för ca €150 plus €300 i deposition (se
informationslänk nedan).
http://shop.tagheuer-timing.com/en/transponders-solutions.html
13. Svemo-avtal på resor
Svemo har som idrottsförbund flera förmånliga avtal inom boende, båtresor och hyrbilar för
sina medlemmar. För information om dessa avtal följ länken:
https://www.svemo.se/Service/Rabattavtal/
14. Welcome Office
När du anländer till tävlingen ska du söka upp welcome office som ofta placeras vid
infarten till området. Där får du dina passerhandlingar (biljetter/handledsband för dig som
förare, dina mekaniker) så se till att ha din VM/EM- och Svemo-licens tillgänglig. Här kan
även anmälan ske då du signerar anmälningsblanketten samt betalar startavgiften.
Ha alltid eventuella köer i tidsberäkningen när du ska till welcome office samt när du ska
köra in ditt fordon i depån.
15. Administrations kontroll (Med reservation för ändringar från promotorn)
I ett tält på en av INFRONT lastbilar finns något som kallas Paddock Office. Här sitter
vanligen 2-3 personer från promotorn. Här visar du din VM/EM-licens och i vissa fall
signerar du här även anmälningsblanketten och betalar startavgiften. När avgiften är
betald får du ett så kallat tekniskt kort som du ska fylla i och lämna till maskinbesiktningen
(maskinkontroll, vägning bl.a.). I Paddock Office kan transponder hyra för ca €150 plus
€300 i deposition
Startavgift per deltävling: Betalas via INFRONT:s anmälningssystem!
MXGP, MX2
€1000
Women
€300
EMX 2T, EMX250, EMX125, Open
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16. Läkarundersökning
Är det så att du på tidigare tävling meddelat förhinder att delta p.g.a. skada eller om du
skadat dig på föregående VM/EM-tävling kommer du att behöva genomgå en
läkarundersökning innan du får starta. Gäller detta dig informeras du i Paddock Office.
Du får också en särskild lapp som du ska ta med till läkaren. Tid och plats var
läkarundersökningen sker meddelas till dig personligen.
17. Fotografering (TV)
Vid den första tävlingen du deltar i för året kommer du bli fotograferad för grafik i TVsändning. Tid och plats meddelas i Paddock Office. Kom ihåg att bära din racing-tröja på
fotograferingen.
18. Technical controll (Maskinbesiktning)
- Ta med ditt ifyllda tekniska kort och ge till ansvarig funktionär.
- Visa din VM/EM-licens (engångslicens kommer ansvarig funktionär att behålla).
- Ta med hjälm, bröstskydd, ryggskydd och racetröja som kontrolleras i samband med
besiktningen.
- Ljudmätning sker slumpmässigt under fredagen.
19. Tidsplan
Håll koll på tidschemat för helgen och var särskilt uppmärksam på eventuella förändringar.
Kom i god tid till väntzonen som stänger 10 minuter före start.
20. Presskonferens
Delta alltid om du kallas till presskonferens.
21. Regler och tävlingsupplägg
Från och med säsong 2017 finns ett antal nya regeländringar som berör de klasser som
samkörs med VM MXGP/MX2, bl.a. förändrade rutiner för warm up. Istället körs flera
sighting lap, start procedure och väntzon m.m. Läs noga aktuellt regelverk här under för
det mästerskap du planerar att delta i.
Regler för VM MXGP, MX2, Women:
http://www.fim-live.com/en/sport/sport/motocross-mxgpmx2/
Regler för EM 125cc, 250cc, 2T, Open, Women:
http://www.fim-europe.com/motocross-snowcross/

2020-11-19

PÅ TÄVLINGSPLATSEN
Svemo har som ambition att du som förare tydligt ska känna till på vilka tävlingar
Svemorepresentanter närvarar och vem som finns där så att du vet vem du kan kontakta
för vägledning och hjälp om problem uppstår.
När ni kommer till tävlingen ber vi er att alltid ha ett trevlig bemötande gentemot andra
förare, ledare, funktionärer och promotorer. Tänk på att du representerar Svemo och
Sverige (och i vissa fall även ett team). Uppträd sportsligt och var en god förebild för
Svensk Motocross.
EFTER TÄVLING
22. Transponder
Om du lånat transponder av arrangören, kom ihåg att lämna tillbaka den (vilka tider som
gäller anslås i Paddock Office där du hyrde transpondern). Glömmer du lämna tillbaka den
förlorar du din deposition (€300).
23. Vid olycka
Om olyckan är framme försök att få kontakt med ansvarig Svemorepresentant/ledare. Vid
allvarlig olycka kontakta även SOS (se baksida på din Svemo-licens).
Om ni på tävling upplever problem ber vi er att kontakta Svemo representanten på tävling.
Finns det andra frågor eller situationer som ni vill informera oss om, skriv då gärna ett mail
till motocross@svemo.se och h.olsson@svemo.se.
Avslutningsvis önskar vi Dig stort lycka till i din satsning!
Med vänliga hälsningar
Svemo Motocrossektion
Kontaktpersoner:
Håkan Olsson (adjungerad)
Peter Isgren (Svemo kansli)
Philip Lund (Svemo kansli)
Mats Berglund (coach)

h.olsson@svemo.se
peter.isgren@svemo.se
philip.lund@svemo.se
mabe60@telia.com

