SVEMO ENDUROSEKTION
PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ENDURO 7–2021
Möte 23-10-2021
Deltagare
Anders Ljunggren (AL)
Patricia Eneroth (PE)
Johan Andersson (JA)
Göran Bengtsson (GB)

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Gäst

1.
2.
3.
4.

MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
PE skriver protokollet
JA och AL justerar protokollet
Protokoll 6–2021 godkändes och lades till handlingarna

5.

RAPPORTER
A.
Ekonomi (AL)
Efter avstämning ser vi att vi ligger bra till, lite under budget.
AL och PE har haft en budgetgenomgång 2022 med Åke Knutsson.
B.
FIM (PE)
En preliminär kalender för 2022 finns nu publicerad:
6-8 maj Lalina Spanien
13-15 maj Peso Da Regua Portugal
24-26 juni Carpineti Italien
2-4 juli Skövde Sverige
29-31 juli Gernika Slovakien
5-7 augusti TBA Ungern
14-16 oktober Zschopau
CEN kommer senare att hålla ett digitalt kommissionsmöte.
C.
FIM Europé (PE)
RS är under helgen 23-24 oktober på möte i Rom.
Regeländringar och kalender presenteras senast december.
D.
Säkerhet (JA)
1 november kommer det att hållas ett teamsmöte.
E.
Statistik förarlicenser
Enduron har en minskning på 0,2% september 2021 8755 september 2020
8739.
F.
Elitgrupp
Arbetet fortgår, möte planeras för att planera inför 2022.

G.
Miljö
Max Larsson och Roger Johansson kommer att presentera ett utkast,
ljudmätning skall utföras från 2022.
JA informerade att det finns planer från centralt håll på att ändra titeln på
miljöansvarig till miljöchef med licenskrav. Denna fråga kommer att
diskuteras vidare.
SM/JSM/DSM/VRM/USM
22 augusti var vi i Värnamo på USM. Det var 3 prov med paddock inne på
motorstadion. Korta transporter förutom till det provet som låg längs bort.
4 september Finspång USM. Paddock var även här belägen på motorstadion
med obefintliga transporter med proven nära.
14 augusti genomförde Katrineholm sin SM deltävling. JA satt i juryn och
representerade sektionen. Paddock var centralt beläget. 4 olika prov varav 1
på crossbanan. Blandade transporter på väg resp skogskörning.
11-12 september genomfördes sista deltävlingen i USM samt deltävling 4 i
SM i Uppsala. Paddock var uppdelat mellan USM och SM ute på
motorstadion. USM hade 3 prov med en tuff transport mellan SP 2 och SP 3.
Tävlingen avslutades med utdelning av SM medaljer. SM hade 4 prov varav
1 var en bit iväg med vägtransport. Det blev en utslagsgivande tävling.
25 september genomfördes sista deltävlingen i SM serien. Göta MS ihop
med sektionen och SM-samordnaren valde att inte genomföra den årliga
banketten pga restriktionerna kring Covid-19 fortfarande ligger kvar. 4
varierande prov med både väg och skogstransporter i mellan. Årets rookie
döptes om till årets genombrott och delades ut till Linnea Åkesson.
H.
VM
De två sista deltävlingarna i VM-serien har genomförts i Portugal och
Frankrike. Portugal tog över stafettpinnen då Tyskland ej kunde genomföra
sin deltävling. På bägge deltävlingarna hade vi 3 svenskar på pallen. I
Portugal på söndagen blev Albin Norrbin klar världsmästare i Youth. Stort
Grattis till Albin Norrbin till guldet.
I.
EM
Deltävling 2 genomfördes i Tjeckien. Tyvärr endast en svensk deltagare
genom Kim Gustavsson.
Deltävling 3 i Polen inga svenska deltagare.
Avslutande tävlingen i Holland där uppslutning var större, 11 svenskar med
1 pallplats. En bra tävling med 4 prov per var och det var 3 varv.

J.
Utbildning
AL har genomfört en fortbildning TL 19 september i Ängelholm med 5
deltagare.
23 oktober var de supervisor som kunde komma samlade på kansliet för
årets supervisorträff.
Sektionen har framtida fortbildningar TL:
24 oktober på kansliet i Norrköping
27 november i Skövde
27 november i Enköping
Januari 2022 i Sundvall
Samt en till fortbildning i Södra samt Nedre Norra distriktet.
K.
VM Skövde
VM:et i Skövde var ett uppskattat arrangemang för tävlande, promotor och
FIM samt den spontana publiken som upp. Banan var kanske inte lika
utmanande som den brukar vara i de kuperade delarna i Europa. Håkan
Leeman representerade FIM.
6.

ISDE
Det var roligt att vara svensk på Isde i år. Juniorerna tog en tredje plats,
trophyn slutade en hedervärd fjärde plats och damerna blev femma. Team
Östra vann klubblagstävlingen. Samt att Micke Persson blev trea totalt.
Isde genomfördes på ett bra sätt och vi var alla glada att vara tillbaka i
paddock och att Isde kunde genomföras.

7.

Beslutfattande frågor mellan mötena
Inga beslut fattade.

8.

Ärenden
A.
USM manual
Det behöver tas fram en grupp som kan uppdatera USM manualen,
sektionen söker efter lämplig person.
B.
Bränsletank
Roger Johansson sektionens representant i tekniska rådet förespråkar att vi
gör ett tillägg i SR 3.1.2 om att det endast får finnas en (1) bränsletank på
motorcykeln pga säkerhetsaspekten. Detta träder i kraft 1/9. Sektionen ber
Philip publiceras detta.
C.
Återstartsstöd
Sektionen vill främja 6 områden:
1. Guldhjälmsläger med träning och tävling
2. Fortbildning TL
3. Breddläger Damer
4. Klubb läger
5. Ungdomsläger
6. Behålla och rekrytera nya ledare
På måndag 25 oktober presenteras detta på Svemos hemsida.

9.

Kommande sektionsmöten
Sektionsmöte på telefon 15/12

10.

Mötet avslutades

Vid protokollet

Justerats av

Patricia Eneroth

AL och JA

