Sammanträdesdata:
Tid:

1999-03-19, kl 10.15 - 17.00
och 03-20, kl 10.00 - 15.00

Plats:

Skandic Hotell, Karlstad

Närvarande:
Jan Alkebring, sektionsordförande
Nils Ringström, sektionsledamot
Torbjörn Harrysson, sektionsledamot

(JA)
(NR)
(TH)

Pernilla Larsson, sekreterare (punkt 1 t o m 5)
Yngve Strömsten, rundbane-konsulent
(YS)
1.

Mötets öppnande
Ordförande välkomnade till sektionens första möte, lagt i anslutning till isracing-GP:t i
Karlstad..

2.

Föregående mötesprotokoll
Företrädarnas sista protokoll föranledde inga särskilda kommentarer, lades till handlingarna.

3.

Rapporter

A.

Ekonomi, årets första kontoutdrag följde så här långt budget och gav ingen anledning till oro.

B.

Licenser, utvecklingen för isracing pekar även i år på en tyvärr något nedåtgående trend
(10%).

C.

Möten och träffar har ägt rum med föregående sektion och div 2-representanter, samt med
delar av SVEMO styrelse. Dessutom har JA och NR varit med på Domarföreningens årsmöte
och lett vårens lagledareträff, medan hela sektionen var närvarande på Serieföreningens smått
dramatiska årsmöte. JA och NR var även på plats vid presskonferensen inför isracing-GP:t.
Dock var man p g a domarutbildningen förhindrad att delta på Speedwayringens årsmöte,
samma sak beträffande massmediakursen då domar- samt lagledarträffarna lade hinder i vägen.
Där var istället YS närvarande - för att nu rapportera om vad som hänt.

D.

Ett flertal protokoll har anlänt per post, sektionen har tagit del av de flesta - per internet... De
har som regel och utan kommentarer kunnat läggas till handlingarna.

E.

Mängden SVEMO-protokoll har under perioden i stort sett endast överträffats av antalet d:o
från FIM och UEM! Även här handlar det i regel oftast om "för kännedom"-handlingar!

4.

In- & utgående skrivelser

A.

Från och till SML, ang inbjudan till landskamper och 80-lagtävlingar i Finland -99. (YS)

B.

Till och från Renzo Giannini, gällande kansliets påpekanden om sportens motorutveckling och
fördyring. (Med anledning av detta ska en informell lunchträff med RG äga rum den 20/3).

C.

Till och från SMK Östgöta, avseende byte av elitserieomgång 1 & 22 (p g a en seriejustering).

D.

Från Hagfors SK, med presentation av planerna för ett ev. speedway-gymnasium.

E.

Från och till MK Tändstiftet, ang förfrågningar om GP-arrangemang samt laganmälan.
(YS)

F.

Till Hälleforsnäs SK, gällande råd och tips om bl a Svärdvikshallens utnyttjande. (YS)

G.

Till nya Grensektionen, med info om bl a ärendehandläggning & sektionspärmen.
(YS)

H.

Från och till BSPA och CMF, beträffande årets planerade U23-utbyte.

(YS)

I.

Från Byrån för enskilda arkiv, ang bekräftelse på att man nu vårdar Serieföreningen
Speedways alla arkiverade handlingar fr o m 1951 t o m 1983. Detta på initiativ från förre
ordförande Arne Bjelkestig. Meddelades samtidigt att arkivet är fritt tillgängligt för forskning.

J.

Diverse skrivelser har i övrigt besvarats och utskickats från YS, bl a inkl tävlingskalendrar till
180 massmedia-adresser samt till våra nordiska federationer. Tekniska Muséet har bett om
hjälp inför öppnandet av utställningen "100 år med MC i Sverige", medan Q8 har erhållit
uppgifter om hur deras utlovade bensin bäst ska fördelas till våra inom sliding aktiva klubbar.

5.

Beslut sedan föregående möte
(Datum för besluten framgår inomparentes)

1)

Skyddsutrustning & regler för utländska förare
(17/1): Ska vara helt enl SR, publicerat i RACE nr 2 samt meddelat på lagledarträffen.

2)

Fastställande av regler för div 2 -99
(17/1): Ska vara höstetta & tvåa enl HS-förslag, presenterat på möte den 30/12 -98.

3)

Förslag på SM-arrangör 2000 (f v b styrelsen)
(5/2): Efter ingående granskning av lämnade ekonomiska kalkyler samt motiveringar har
beslutats att Målilla MK bör tilldelas SM-finalen. Besked om JSM-finalen bordlägges.

4)

Val av 80- & U21-ledare m fl, inför -99
(5/2): Christian Fridh tar hand om 80-verksamheten. Kitte Hultgren och Tony Olsson delar på
U21/23-uppdragen medan Mats Olsson både tar hand om VM-förarna samt får det
övergripandet ansvaret för landslagen.

5)

Nomineringar etc till domarkursen
En grupp på 11 lämpliga kandidater har kallats till utbildningen på Ekoxen. Ett nytt koncept
ska provas vad gäller uppdömningen. Dessa ska främst anordnas på platser där två eller flera
tävlingar arrangeras under en och samma dag - alternativt veckoslut.
Val av sektionens utbildningsansvarige
Ett antal lämpliga namn finns att tillfråga. Ärende har dock bordlagts till möte 1/99.

6)
7)

Fastställande av utbildningsplanen
Detta har skett i samråd med Lena Bleckman. Vad gäller behovet av tränarutbildning har
beslutats att TH ansvarar för i första hand steg 2-delen.

8)

Uppläggning av utbildningshelgen i mars
(15/2): Domarkommittén/sektionen har gjort ett ramprogram för domar- resp lagledarträffarna
på Ekoxen i Linköping. Dessa äger rum den 6-7 mars, kallelsen utgår genom RACE.

9)

Anmälan till massmediakursen
P g a kollision med domar- & lagledarträffarna kan sektionen tyvärr inte närvara på Bosön.

10)

Närvaro i Karlstad 19-21 mars
Har beslutats att förlägga sektionens första möte i anslutning till isracing-VM.

11)

Närvaro på Lilla förbundsmötet
JA och NR kommer att delta, medan TH är förhindrad p g a tränaruppdrag.

12)

Förfrågan om beviljande av förarbidrag
(15/2): Vid en träff med iskommittén har diskuterats ev ersättning till VM-kvalande
isracingförare i Holland. Beslutades då av principiella skäl om avslag på de framförda
önskemålen, eftersom arrangören vid tilldelningen av tävlingen bör ha varit införstådd med
denna kostnad.

13)

Uttagning av förare till VM/EM långbana
(15/2): Peter Andersson och Joonas Kylmäkorpi nomineras till VM-platserna på sand. Per-Ola
Klasson får kvalplatsen på gräs (och gör därmed internationell debut).

14)

Fastställande av snittregler & tolkningar
Detta ska närmare diskuteras i samband med domar- & lagledarträffarna. Tanken är att med
hjälp av klubbledarna få fram förslag som kan presenteras för Serieföreningens styrelse. Detta
ska ske i samband med årets SM-helg och kan förhoppningsvis leda till sanering i regelträsket.

15)

Förbindelseblankett till elitserieklubbarna
(24/2): Kanslikravet på undertecknandet för seriedeltagande med 11 lag -99 beslutats stöttas!

16)

Domaruttagning för säsongen
(28/2): Domarkommittén har i vanlig ordning genomfört denna, vad gäller all rundbana.

17)

Byte i första och sista elitomgångarna
(7/3): P g a att Hagfors protesterat mot att Valsarna missgynnats vid fjolårets serieupp- &
omläggning har beslutats att laget får börja borta vid mötet med Vargarna. SMK Östgöta har i
sin tur protesterat mot bl a den sena ändringen, men får nöja sig med kompensation för
utgifterna vid omtryckningen av matchaffischerna.

18)

Åtgärder mot kostnadsfördyringen
Med anledning av bl a Lasse Larssons ihärdiga påpekanden om att teknikutvecklingen pekar
mot ett allt mindre antal debutanter och aktiva, kommer sektionen att följa frågan intensivt!
Som första åtgärd har beslutats att i Karlstad diskutera saken med CCP-ordföranden Renzo
Giannini.
Besluta om

6.
A.

Tidtagningsutrustning för träning
Medel från UEM för vidareutveckling av befintlig utrustning ska av JA äskas genom kansliet.

B.
1)

Aktuella isracingfrågor
Prispengar för årets GP-tävlingar i Ryssland
Har konstaterats att dessa trots givna löften ännu inte utbetalats. Frågan ska tas upp med RG.

2)

VM-regler 2000, enl förslag från KNMV
Noterades att förslaget inte vunnit gehör hos FIM och därför nu var att lägga till handlingarna.

3)

Framtagning av arrangör till VM-kval 2000
SVEMO har av FIM tilldelats en tävling, varför en lämplig plats och klubb snarast måste utses.
Frågan bordlades, men kontakter med en intresserad arrangör har tagits och beslut ska
förhoppningsvis kunna tas i samband med kommande ismöte i Avesta.

C.

D:o, beträffande "FIM-tilldelad" JVM-semifinal
Sektionen ska även försöka hitta en arrangör till den speedwaysemifinal som vi ålagts att
genomföra nästa år. Beslutades uppdra till TH att i första hand efterhöra om sin klubbs
intresse.

D.

Regler för avgassystem 80cc, klarläggande
Frågan har väckts av Speedwayringen. Beslutades att 80-kommittén får i uppdrag att utforma
ett regelförslag, samt att vid en kommande träff presentera detta.

E.

Godkännade av "ny" skyddsoverall
Bengt Owetz har lämnat in en FIA-godkänd gokart-overall för påseende. Efter ingående
granskning konstaterades att dagens krav uppfylldes, förutsatt att ett fullvärdigt underställ
används. När ett sådant har uppvisats kommer overallen omgående att godkännas även för
speedway.

F.

Motioner från Serieföreningens årsmöte
Konstaterades att ingenting bland dessa som krävde omgående beslut fanns att behandla.
P g a kvällens isracing ajournerades mötet kl 17 00, för att återupptas kl 10 00 påföljande dag.

G.

Ev förändringar i SR -99 (snittberäkning etc)
Inga ändringar utöver redan fattade beslut kommer att ske inför säsongen. Beslutades dock att
godkänna och i RACE presentera de på lagledarträffen utarbetade reglerna för farmarlag.

H.

Resultatredovisningen via internet - snittlistor m m
Alla matchomgångarna för elit- och div 1-serierna kommer i år att kunna följas på internet.
Samtliga förarpoäng inkl snitt ska samtidigt finnas uträknade. Detta tack vare ett dataprogram
som i samarbete med Serieföreningen och SVEMO framtagits av Lennart "Lelle" Olsson.
En arbetsgrupp bestående av JA, "Lelle", Åke Bergström och Pernilla Larsson har utsetts, för
bevakning och kontroll av att det hela fungerar som tänkt. Beslutades att snittlistor ska
utsändas till lagledarna - alternativt klubbarna, även under 1999.

I.

Utbildningsansvarig för rundbana
Då det inte var helt klart med den person som nu vidtalats, beslutades åter om bordläggning.
Mötet ajourerades för lunch och den samtidiga träffen med Renzo Giannini och CCP-delegaten
Christer Bergström. En förutsättningslös diskussion om främst problemet med den "skenande
tekniska motorutvecklingen" fördes. Samtidigt gavs då tillfälle att framföra synpunkter på
diverse aktuella FIM-frågor, något som sammanfattningsvis ansågs ha varit mycket givande!

J.

SM-helg & JSM-final för år 2000
Eftersom det ännu inte är klarlagt och beslutat om det ska köras en s k SM-helg även 2000,
uppdrogs till NR att bevaka ärendet. Han ska även göra Målilla MK uppmärksam på att
klubben måste leva upp till de utfästelser som gjorts inför SM-finalen - inkl sin kalkyls
utgiftsposter.

K.

Ev idrottsgymnasium i Hagfors
HSK har skickat ett brev, där klubben redogör för sina visioner om ett idrottsgymnasium som
vänder sig till speedwayförare. Beslutades att stödja tanken samt uppdrogs till JA att besvara

skrivelsen. (Förhoppningsvis ska det finnas tillräckligt med sökanden som möjliggör
projektet).
L.

Dispensbegäran från Västra MK
Klubben har framfört önskemål om att få sin 80-bana med yttersarg av frigolitskivor godkänd
även efter 1999. Detta då man anser att denna typ av sarg väl uppfyller de krav som ställs på
ett säkerhetsstaket av s k Gunnebonät. Beslutades dock att trots detta avslå deras begäran,
vilket omgående ska meddelas från kansliet.

M.

UEM-arrangemang 2000
SVEMO har erbjudits möjligheten att söka diverse mästerskapstävlingar även inom rundbana.
Eftersom förbundet redan ålagts arrangera några FIM-tävlingar beslutades om att avstå detta.

N.

"Röda tävlingsdagar" 2000
Med ledning av FIM-protokoll från vårmötet kan nu datum för nästa års mästerskapstävlingar i
Sverige tas fram. Beslutades att till nästa möte ta fram förslag på vilka som ska köras - och
när.

O.

Speedwaykalendern 1999
Sektionen har fått ta del av underlaget vad gäller främst reglerna för årets individuella
mästerskap samt serier. Beslutades efter några mindre justeringar att godkänna den gjorda
skrivningen.

P.

Möte med 80-kommittén & SEFF
För att bli helt insatt i alla specifika 80-frågor och problem beslutades att under våren träffa
80-kommittén. Ev kan det också bli aktuellt att ha ett möte med styrelsen för SEFF, om så
visar sig vara önskvärt och påkallat. JA fick i uppdrag att svara för kallelse om tid och plats.

Q.

Mötesplanen för -99
Någon färdig plan för resten av året har ännu inte upprättats. Beslutades att nästa möte ska äga
rum i Stockholm den 24 april, samt möte nr 3 i samband med GP-tävlingen i Linköping.

7.

Övrigt

A.

En ytterligare och nu helt oplanerad träff med iskommittén ägde rum. Med på denna var Leif
Jansson och Sören Johansson. Dessutom kallades den på hotellet närvarande Kurt Westlund.
Diskuterades bl a och främst problemen med den idag mycket låga nyrekryteringen av förare.
JA presenterade en modell för hur sektionen tror att detta om möjligt ska kunna lösas. Tanken
är att engagera KW som ansvarig för den s k breddläger-verksamheten.
Förslaget väckte bra gehör, varför ett omgående beslut togs! Även frågan om ambulans- och
läkarkraven vid isracingtävlingar diskuterades ingående. Bl a om sporten kan anses så farlig att
den höga nivån på sjukvårdberedskapen verkligen ska behövas. En sak som det nu finns stor
anledning att ta upp med våra isledare och arrangörer.
Vårens möte med isracingklubbarna äger f ö rum i Avesta den 10/4. Beslutades samtidigt att
sektionen då ska representeras av JA.

B.

En diskussion om inomhushallen i Hälleforsnäs fördes. Befarades att anläggningen kan
komma att stängas och försvinna redan efter den nyligen avslutade premiärsäsongen. Detta
främst p g a problem med bl a ekonomin och ventilationen. Dessutom har intresset och
gensvaret från både förare och ledare i speedway-Sverige tyvärr inte helt motsvarat
arrangörens förväntningar. Förväntade intäkter för uthyrning har därför i stort sett uteblivit.

8.

Mötets avslutande
Då ärendelistan avverkats och tidpunkten för kvällens VM-avgörande tävling närmade sig,
tackade ordföranden för visat engagemang samt avslutade mötet.
Vid protokollet
Justeras
Yngve Strömsten

Jan Alkebring/via e-mail
Jan Alkebring

