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Sammanträdesdata:
Tid: 1999-10-19, kl 18 00- 23 00
Plats: Krogtäppan 82, Haninge
Närvarande:
Jan Alkebring, sektionsordförande
Nils Ringström, sektionsledamot
Torbjörn Harrysson, sektionsledamot

(JA)
(NR)
(TH)

Yngve Strömsten, rundbanekonsulent

(YS)

33.

Mötets öppnande
Ordföranden välkomnade till kvällens möte, vilket föregåtts av möte gällande regeländringar inför seriesäsongen 2000 (den 9/10).

34.

Föregående mötesprotokoll
Efter noteringar om vad som återstod att åtgärda kunde detta läggas till handlingarna.

35.

Rapporter

A.

Kontoutdraget för september granskades och gav ingen anledning till kommentarer.

B.

Sektionen har tagit del av protokoll från Disciplinnämndens möte den 7/9, vilket tråkigt nog
handlade om ännu ett dopingfall.

C.

Protokoll Sty (9/99) har anlänt, varvid bl a kunde konstateras att man fått förnyat förtroende.

D.

Ett flertal andra protokoll har inkommit, t ex från årets nordiska möte i Helsingfors. Dessutom
från S:a rundbanekommittén samt från Serieföreningens höstmöte och d:o kurs i Uddevalla. NR
och TH kunde rapportera om en välbesökt och i stort sett lyckad helg, vars diskussioner och
grupparbeten nu bl a utgjort underlag för besluten under punkt 37 - 5.

E.

Från Bengt Damberg har anlänt en besiktningsrapport, avseende den nya 80-banan i Göteborg.
Att en sådan äntligen kommit till stånd får betecknas som mycket glädjande, liksom det faktum
att publiksiffrorna i elitserien under året ökat med hela 53%! En bidragande orsak till detta bör
vara S-F-satsningen på pressreleaser och självfallet Tony Rickardssons nu 3:e VM-guld.
Mindre glädjande har under året varit de dopingfall som konstaterats. Dessutom att några klubbar vid avgörande matcher inte kunnat ställa upp med konkurrenskraftiga lag, vilket bl a resulterat i att elitseriens sista omgång blev snudd på fiasko. Den med spänning emotsedda allsvenskan
blev närmast en flopp... Samma sak vad gäller den aviserade s k provkamtävlingen, vilken drabbades av ett av säsongens få regnoväder och fick ställas in.
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In- & utgående skrivelser

A.

Från SOK/Olympisk Support har bekräftats att SVEMO erhållit sökta medel för utveckling av
projektet ”Speedwaystart”. Efter genomförandet ska projektansvarige Krister Gardell göra en
skriftlig redovisning, f v b SOK.
(JA

B.

Från journalisten Bengt Karlsson (FLT m m) har anlänt utförliga synpunkter på presservicen vid
speedway i stort och årets GP-final i synnerhet. De svenska elitseriearrangörerna fick med beröm godkänt, medan Vojens lämnade mycket att önska... En kopia har översänts till vår FIMdelegat samt till GS, f v b av innehållet till berörda!
(YS)

C.

Landslagsansvarige Mats Olsson har sänt en förfrågan till BSPA, gällande önskemål om inbjudan till U23-landskamper i England under april. Svar avvaktas i samband med kommande träff
om matchprogram och resor etc, inför säsongen 2000.

D.

Från John Ellwood i Gävle har anlänt information om den pågående testen med hans s k hybridmotor (vilken senast uppvisades på ismötet). Det helt privata projektet fortsätter m a o!

E.

Stiftelsen Gunnar Lundbergs Minne har erhållit ett tackbrev för sitt genom GL Cup återkommande och mycket uppskattade ungdomsstöd.
(YS)

F.

BMK Uddevalla har insänt en vädjan om att klubbens säkerhetsstaket ska godkännas även efter
1999. Deras brev med detaljerad beskrivning av konstruktionen ska tillställas banbesiktningsmannen Christer Bergström för yttrande, innan beslut i ärendet tas.
(NR)

G.

Brev har tillsänts bl a Vetlanda MS (ang 80-protesten), Gislaveds MK (efter klubbesök) samt
Nässjö Kommun/Kulturnämnd (med anledning av Sörmander-utställningen).
(YS)

H.
37.

Beslut sedan föregående möte
(Datum för besluten framgår inom parentes)

1)

Uteblivande i allsvenskan
(18/9): Karlstad Spedway lämnade w o direkt före sista bortamatchen mot Getingarna. Samtidigt inkom klubben med en utförlig förklaring till det inträffade. Har beslutats att laget trots allt
får behålla sin plats i allsvenskan 2000, under förutsättning att fastställda w o-böter har betalats.

2)

Dispensansökan för A-lagsmatch
(27/9): Kumla MSK har begärt dispens för 80-föraren Niklas Fridell, att enligt SR 5.18 få
tillföras Indianernas A-lagstrupp. Då han senare i höst dels fyller 16 år och dels visat goda anlag,
har beslutats medge detta.
(JA)

3)

Ej ”fullvärdiga” elitserielag
(30/9): Med anledning av att Västervik respektive Vargarna inte ställde upp med bästa laget i
sista omgången, har beslutats att klubbarna ska bli ombedda att förklara orsakerna till detta.

4)

Förfrågan från Ordförrådet AB
(5/10): En begäran om hjälp med uppgraderingen av Svenska Kommunförbundets s k måttbok
fanns inkommen. Har beslutats att uppdra till Domarkommittén att tillsammans med kansliet se
över de sidor som berör rundbana, samt utföra och insända eventuella ändringar.
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Nyheter inför säsongen 2000
(9/10): Följande beslut har blivit fastslagda:
Snittberäkningar
Matchsnitt Elitserien = max 45,30 poäng på tävlingsdagen. Detta gäller alla lag, oavsett lagens
ingångssnitt.
Snittgolv införs i Elitserien = 39,30 p och gäller också alla lag, oavsett lagens ingångssnitt.
Matchsnitt i Allsvenskan = max 41,30 poäng, inget snittgolv detta år.
Matchsnitt i Div 1 = 29,00 p, omräknat till elitsnitt - ej snittgolv.
Nuvarande omräkningsfaktorer gäller till år 2000.
Ny omräkningsfaktor kommer att träda i kraft från och med 2001 och kommer att publiceras
före seriestarten år 2000 - bl a på internet.
Varje förares ingångssnitt ligger till grund för löpande snittberäkning under säsongen.
Omräkningsfaktorerna för nytillkomna förare har ej förändrats från föregående säsong.
Redovisning av förartrupp
Redovisning av förare till säsongen 2000 ska ske senast 1 december kl 12 00. Detta gäller
samtliga förare, oavsett nationalitet och licenstillhörighet. Vid samma tidpunkt ska ev tecknade
farmarklubbavtal också vara meddelade till SVEMO.

-

Slutspel
Slutspel införs 2000 i Elitserien. Slutspelet förläggs på 6 matcher under två veckor med
hemma-bortamöte. Tilläggsregler för slutspelet kommer att publiceras i god tid före slutspelet.

-

Ev. slutspel i Allsvenskan beslutas senare.

-

-

Riders replacement
Riders Replacement förändras med avseende på att kravet om läkarintyg slopas. RR får utnyttjas för frånvarande förare om han är en av de tre poängmässigt bästa förarna vid aktuellt
tävlingstillfälle. Rätten att använda sig av RR för föraren i fråga kvarstår så länge han uppfyller
kravet på att vara en de tre poängmässigt bästa förarna vid respektive matchtillfälle.
Rak serie
Rak serie ska köras säsongen 2000 i Elitserien. Det innebär att ett lag möter samma lag
hemma och borta i två på varandra följande omgångar. Bonuspoäng utdelas i de fall där lagen
har varsin seger, och ges då till det lag som sammanlagt har poängövervikt. I händelse av oavgjort poängmässigt efter de två matcherna, utdelas ingen bonuspoäng.

-

Fasta startpositioner
Fasta startpositioner till säsongen 2000 för de serier som kvalificerar sig för upp och nedflyttning mellan divisionerna är under fortatt utredning.

-

Deltagande med ”andralag” i annan serie
Ingen klubb i en högre division kan till säsongen 2000 delta med ett andralag i en lägre serie
som kvalificerar till upp och nedflyttning mellan divisioner.

-

B-lag/reservlagsserier
Elit B- och reservlags/regionsserierna kvarstår.
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Farmarklubbsavtal
Farmarklubbsreglerna utvecklas till att omfatta farmning både upp och ner mellan klubbarna.
Vid farmning nedåt får samtliga förare exklusive de 4 poängmässigt bästa förarna farmas ut.
Vid farmning uppåt kan klubben i den högre divisionen välja fritt från förartruppen i klubben i
den lägre divisionen.
Träning
Träningsmöjligheterna före seriematcher tas bort, med undantag för 80-serierna.
Beslutades att ovanstående ska publiceras i RACE nr 32. Detta och andra nyheter ska inom
en snar framtid även gå att finna på SVEMO hemsida, under sektion rundbana. Där återfinns
idag som bekant bl a aktuella snittlistor, förhoppningsvis ska informationsmängden på dessa
sidor hela tiden kunna utökas!

38.
A.

Besluta om
Arrangörer av mästerskapstävlingar etc
Efter genomgång av de ansökningar som inkommit för nästa års utlysta arrangemang fördelades
tävlingarna. Tyvärr fanns det dåligt med sökande till U21-landskamper, varför dessa fick läggas
ut på lämpliga arrangörer. Inte heller hade någon klubb visat större intresse för att åta sig JVMsemifinalen, varför det beslutades att tillfråga SMK Östgöta om denna.
(TH)
Beslutades också att i RACE nr 32 publicera den nu fastställda tävlingskalendern, d v s helt i
enlighet med tidigare års rutiner! Dessutom att i samråd med Styrelsen snarast bestämma förutsättningarna för SM-finalen 2001 (bl a att en fast tillståndsavgift bör införas).

B.

Kravlista på SM-anläggningar
Beslutades att godkänna en utarbetad lista med specificerade krav, för att senare delge den till
klubbar som avser att söka framtida SM-finaler.
(NR)

C.

Landskampsutbyte med Finland
SML har inbjudit vårt U21-lag till returlandskamper nästa år, något som vi tidigare inte träffat
överenskommelse om. Av främst ekonomiska skäl tvingas dock sektionen att i samråd med
landslagsledarna tacka nej till detta.
(YS)

39.

Nästa möte & avslutning
Ordförande kallar till nästa möte, vilket bör äga rum direkt efter ledarutbildningen i Hultsfred.
Han tackade sedan för visat engagemang samt avslutade mötet.

Vid protokollet

Justerat via mail

Yngve Strömsten
1999-10-31

Jan Alkebring
1999-11-02

