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Sammanträdesdata:
Tid: 18 mars -00, kl 11 00 - 18 00
Plats: Vinterstadion i Örebro
Närvarande:
Jan Alkebring, sektionsordförande (JA)
Nils Ringström, sektionsledamot (NR)
Torbjörn Harrysson, sektionsledamot (TH)
Yngve Strömsten, handläggare (YS)
Kurt Westlund, isracingtränare
(Särskilt kallad till punkt 18 L).
16.

(KW)

Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen till dagens möte, vilket med anledning av helgens nordiska
isracingtävlingar förlagts till Örebro. Därigenom har getts möjligheter att samtidigt träffa isledare
och även diskutera aktuella frågeställningar.

17.

Föregående mötesprotokoll
Protokoll 2/00 lades efter genomgång och avrapportering med godkännande till handlingarna.

18.

Rapporter

A.

Kontoutdragen för årets två första månader granskades, allt befanns i sin ordning.

B.

Licensstatistiken för samma period visade att isracingen har ökat antalet förare med c:a 20%.

C.

Sektionen har i vanlig ordning tagit del av de sedan föregående möte erhållna protokollen.

D.

I ett protokoll från FIM framgår att man till 2001 avser att i speedway införa en 80-cup för 12 16-åringar. Dessutom en motsvarande i gräsbana 125cc, för 14 - 18-åringar (en klass som ännu
inte förekommer i Sverige). Dessutom konstaterades att SVEMO erbjuds att arrangera nästa
års interkontinentalfinal, samtliga kostnader för denna måste därför omgående tas fram!

E.

Skärpta miljökrav aviseras från FIM (enl RACE nr 5 -00). Sektionen kommer att speciellt noga
följa upp allt som berör rundbana, för eventuella SR-tillägg etc.

F.

JA rapporterade om en träff med Lelle Olsson, vid vilken dataprogrammet för säsongens
matcher på internet utformades (gäller elitserien och allsvenskan inklusive samtidig snittframtagning).

G.

YS informerade om den träff som ägt rum i Hagfors, mellan företrädare för gymnasieskolan och
Hagfors SK samt SVEMO kansli. Totalintrycket är så här långt mycket positivt.

H.

NR lämnade en kort sammanfattning av vårens domarträff i Nyköping den 4 mars.
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I.

JA och TH summerade intrycken från lagledarträffen på samma plats dagen efter.

J.

NR och TH rapporterade från Serieföreningens vårmöte. Sammanfattningsvis konstaterades att
det var ganska välbesökt, samt att det den här gången innehöll ovanligt mycket information.(Bl a
om Idrottsgymnasier och föreningsskatter). Ett utförligt mötesreferat finns att läsa i RACE nr 6.

K.

Speedwayringen och 80-kommittén hade efter Nyköpingsmöte ett möte och konstituerade då
sina respektive styrelser. Man beslutade samtidigt att nästa gång träffas i Motala (den 1/4).

L.

KW lämnade sin sammanfattning av den snart avslutade isracingsäsongen. Beroende på en för
verksamheten mindre gynnsamma förhållande har det blivit några inställda träningsläger. Negativt har också varit att det ibland funnits samtidig konkurrens med andra träningsmöjligheter,
vilka plötsligt dykt upp och därmed utgjort ett störande moment i planeringen.
Totalt har i SVEMO-regi genomförts 6 träningstillfällen med VM-förare samt ytterligare två
utan. KW redogjorde även för hur han ansåg att förberedelser och träning bör ske, före och
under säsong. Bl a belystes skillnaden mellan hur man tar till sig råd och tips, beroende på exempelvis förarnas ålder. Avslutningsvis diskuterades det idag något spända förhållandet som
tyvärr finns mellan vissa ledare, vad gäller främst bedrivandet av isracingen.

M.

JA rapporterade att Iskommittén tackat nej till att medverka på det möte med sektionen, vilket
var planerat att äga rum under dagen. Konstaterades att det med anledning av inte minst detta
nu måste ske något radikalt, för att få bättring på förhållandena! Noterades även att sektionen
inte erhållit någon inbjudan från kommittén, till det kommande ismötet i Bollnäs.

19.

In- & utgående skrivelser

A.

Sektionen har tagit del av Rune Brännströms brev till Eskilstuna SF:s advokat i det pågående
målet om Carl Stonehewer. Man finner hans svar både välformulerat och helt korrekt!

B.

Från SAMI har för kännedom anlänt en kopia på det avtal som man nu skickat till alla elitserieklubbar, gällande regler om rätten för offentlig utsändning av musik vid idrottseveneman.

C.

Från Långbanekommittén har inkommit en uppställning över vidtalade NM-förare. Dessutom en
specifikation över de omkostnadsbidrag som tidigare äskats och beviljats.

D.

En inbjudan till träningsläger på sandbana i Tyskland och Danmark har kommit från NMF, vilket
samtidigt efterlyser anmälan till NM i Norge. Skrivelsen översändes till kommittén för åtgärd.

E.

Samtliga speedwayklubbar har erhållit ett utskick, gällande bl a upprop om hjälp med snabb
korrekturläsning av den egna klubbens kalendersida. Dessutom diverse info om SAMI och
skatter samt kursenkäter och en internetinbjudan. (Som vanligt har det tyvärr varit vissa problem
med att i tid få in önskade uppgifter...).

F.

Eskilstuna SF har skickat brev med utförlig information om förestående banflyttning till Gröndal.
SVEMO har ombetts att inkomma med synpunkter - vilket nu har lämnats från både kansliet
och sektionen. En påminnelse om betalning av den s k registreringsavgiften för farmaravtalen har
skickats till klubben.har bilagts från kansliet.
Även Folkare MK, SMK Östgöta och Målilla MK har tillskrivits i samma ärende. Samtliga
elitserieklubbar har nu klarat ut detta, samt efter en del påstötningar även lämnat namn på
kontaktpersoner vad gäller kommande marknadsföringsprojekt inför seriestarten.

G.
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BMK Uddevalla har återkommit med en ny dispensbegäran angående sin säkerhetssarg. Denna
gång med betydligt bättre underbyggda argument i frågan! Man har också bett om ett förtydligande vad gäller reglerna för bonuspoängen vid matcher som inte kan fullföljas, men som ändå
ska räknas som slutförda. (Denna skrivelse ska besvaras av NR).

I

Sören Aspgren har med några konkreta exempel belyst vissa svagheter i nuvarande system för
snittberäkning av förare. Detta ska nu bli föremål för en närmare granskning.

J.

Erik Jernberg har inkommit med en utförlig kravspecifikation, vad gäller material i s k underställ.

K.

Isracingklubbarna har ombetts att inkomma med aktuella kalenderuppgifter, samt erhållit en kallelse från iskommittén till det allmänna klubbmötet i Bollnäs den 1 april.

20.

Beslut sedan föregående möte
Vid en träff med Serieföreningens styrelse den 10/3 genomgicks och diskuterades den till vårmötet inkomna motionsfloran (hela två st - dessutom från en och samma klubb). Beslutades då
att inte bifalla dessa, såvida inte ytterst starka argument från mötesdelegaterna skulle ge anledning till att därefter ändra uppfattning. Konstaterades nu att så inte skedde!

21.

Besluta om

A.

Förnyad dispensansökan
Med anledning av att BMK Uddevalla inkommit med kompletterande uppgifter till tidigare avslagen ansökan om dispens för sin yttersarg, beslutades att bevilja dispens för tävling och tränsing t o m den 1 oktober 2000. En förutsättning är dock att klubben senast den 15 april inkommit med en utförlig handlingsplan, vad gäller aviserad ombyggnation av anläggningen. (YS)

B.

Handlingsplan för 80-bana
Även Gislaveds MK har på anmodan inkommit med ett kompliment till tidigare begärd dispens
för klubbens 80-bana. En utförlig handlingsplan visar att klubben kommer att flytta sin nuvarande bana, men att detta av tidsskäl kan ske först efter årets säsong. En förutsättning är alltså
att man beviljas dispens för att efter godkänd besiktning t v fortsätta att tävla på nuvarande anläggning. Beslutades att godkänna dispens för verksamhet på 80-banan t o m den 1 oktober.
(YS)

C.

Råd & Rön om underställ
Efter att Jernbergs lämnat en utförlig redogörelse och noggrann specifikation av materialets betydelse i ett underställ har sektionen funnit anledning att tänka om i frågan. Efter ingående diskussion beslutades därför om godkännande av det material som ingår i bl a de underställ som
tillverkas i Malung, samt att skriva om regeln 7.2 i SR. JA ska omgående kontakta Erik
Jernberg och meddela beslutet, vilket snarast därefter även ska publiceras på SO-sidan i
RACE. (YS)

D.

Vårens utbildningsbehov
Klubbarna har ombetts att inkomma med önskemål och synpunkter på den centrala kursverksamheten. Av hittills och i tid inkomna svar (25%) framgår att en besiktningskurs just nu står
högst på listan. Beslutades att göra en ytterligare påminnelse i RACE samt därefter överlämna
svaren till Carina Sternesjö, för granskning och fortsatt kursplanering.
(YS)

E.

Internationell utbildning
SVEMO har från RF anmodats att ansöka om erhållande av ett s k internationellt stimulansbidrag. Detta är tänkt att genomföras på Bosön, den 9/12-00. Förutsatt att de äskade pengarna
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beviljas, ges där varje disciplin möjlighet att utan kostnad anmäla ett 10-tal förare och ledare.
Beslutades att rundbana med dessa förutsättningar och genom ledaren Mats Olsson ska inkomma med förslag på vilka som i första hand då ska få chansen att delta.
(YS)
F.

Nominering till JVM/VM
Med anledning av att Sverige i år ska genomföra en JVM-semifinal, har SVEMO till denna en
direktnominerad förare. Beslutades att U21-ledarna före den 1/4 ska meddela vem som bör få
platsen, samtidigt som man nominerar förarna till den svenska finalen. Till samma tidpunkt ska
landslagsledaren ta ut startfältet till det svenska VM-kvalet, samt ha nominerat förarna som ska
gå direkt in i den svenska finaltävlingen.
(YS)

G.

Serieregler etc 2000
Beslutades att en sammanställning av de nyheter som på prov införts i årets seriesystem ska göras, för införande i kommande SR-supplement och publicering i RACE. Bl a att fasta startbanor
& bonuspoängsystem endast gäller i elitserien. Reglerna för beräkning av bl a farmade förares
personliga snitt ska också förtydligas.
(JA)
En översyn av omräkningsfaktorerna för vissa förare måste på förekommen anledning ske. Beslutades att så snart detta är klart kalla berörda klubbledare till ett informationsmöte. (TH)

H.

Nytt om avbärare
Beslutades att SR-regeln 9.6.4 fr o m i år ändras till följande: Vid byte av den s k
avbärarkonstruktionen gäller minimum 0,4 meter över marken. Den behöver i underkanten inte
vara nedgrävd i banans ytterdel. (Janne: Vill du utforma en korrekt text om detta, i samband
med justeringen av protokollet? Tack på förhand!).
(YS)

I.

Personliga startnummer
Det från möte 2/00, punkt 14 E bordlagda ärendet diskuterades på nytt. Beslutades att på prov
under året tillåta detta för förare som genom sin klubb inkommit med ansökan och bilagd motivering. Det gäller i det här fallet Jimmy Nilsen, vilken därmed får tävla med nr 99 på västen!

J

Brev ang personligt poängsnitt för Joakim Aspgren
Beslutades att Joakim Aspgrens snitt sänks från 4,05 till 3,05.

22.

Övriga frågor
Den oväntade och negativa nyheten om att LMS har för avsikt att dra tillbaka sina anmälda lag
till årets serier diskuterades. Sektionen kommer noga att följa utvecklingen av detta, samt försöka bidra till en positiv lösning så att Filbyterna även fortsättningsvis kan vara med!

23.

Mötets avslutande
Efter att alla dagordningsspunkterna avklarats tackade JA för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Yngve Strömsten
00-03-20

Jan Alkebring
00-04-18

