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Plats: Telia, Sundbyberg
Datum: 27/10 -02, kl 10.00 - 19 00

Närvarande: Jan Alkebring, sekt ordförande
Christer Gustavsson,ledamot
Leif Fredriksson, Serief ordf
Kitte Hultgren, barnkommittén
Torbjörn Harrysson, uppkörn
Hans Lexenberg, domarkomm
Yngve Strömsten, handläggare

JA
CG
LF
KH
TH
HL
YS

Adjungerad
Inbjuden, p 13
Inbjuden, p 13
Inbjuden

7 Mötets öppnande
Ordf hälsade välkommen till dagens mastodontmöte som förlagts till hans arbetsplats.

8 Föregående mötesprotokoll
Har efter godkännande och justering nu lagts ut på nätet.

9 Rapporter - bl a beträffande
A Erbjudande om sjukvårdsutbildning/ar
Till kansliet inkommet underlag har studerats samt överlämnats till SF, för att delges klubbarna.
B Utbildningskonferensen
CG och YS rapporterade om en givande helg i Uppl Väsby, med en positiv stämning!
C Nordiska Rundbanemötet i Kumla
Diskuterades och konstaterades att det mesta var klart positivt (se även det utlagda protokollet).
D Isracingmötet i Gävle
JA rapporterade om ett välbesökt möte, där alla 7 serieklubbar var närvarande. Den nyligen
beslutade förändringen av individuella SM-finalen 2003 väckte debatt, men det största problemet idag är förarrekryteringen och avsaknaden av en sammankallande (se utlagt protokoll).
E Möte inom 80-verksamheten
YS träffade under lördagen 80-kommittén samt ledare från 9 serieklubbarna, vilka samlats på
Sundbyholm för att under helgen bl a lägga upp riktlinjerna för nästa års serier och mästerskap.
Totalt fanns ett 25-tal ledare på plats och många bra förslag väcktes (se vidare 80-hemsidan).
F Serieanmälningsformulären
YS meddelade att en revidering skett och att hämtning kan ske på www.svemo.se/rundbana.

Protokoll Speedway

2/-02

2 (6)

G Kontoutdragen 1/4 - 30/9
Har granskats och under perioden inte gett upphov till några anmärkningar - allt följer budgeten!
H Licensstatistiken = 16% ökning -02
Under året har det varit en glädjande ökning inom speedway, speciellt vad gäller 80cc (21%).
Största anledningen är att ett flertal 10 - 11-åringar har medgetts dispens för uppkörning.
I Diverse protokoll
Utöver de redan nämnda har sektionen tagit del av det som finns utlagt på nätet eller har utsänts
från SVEMO. Några protokollsärenden gav anledning till vissa diskussioner..
J Info om PR-seminarium på Bosön
Inbjudan till ett höstseminarium under Erik Stenlunds ledning har från SVEMO gått ut till
elitserieklubbarna. Det bygger på en B-uppsats av två Västervikstjejer och visar medias bevakning av speedway. Dock har gensvaret från de inbjudna ledarna hittills varit oväntat svagt...
K Reviderat nordiskt långtidsschema
YS meddelade att den på nordiska rundbanemötet beslutade revideringen nu är genomförd..
L Läget betr långbana, förarantal etc
Vidare rapporterade YS att sand- & gräsbana visar på fortsatt tillbakagång vad gäller aktiva.
Däremot har intressenter från Vaggeryd Travsällskap hört av sig, ang ev tävlingsarrangemang.
M Domararvoden, gjorda förändringar
HL informerade om de förestående höjningar som i samråd med klubbarna är beslutade.
N Nuvarande domarsituation
Tre speedway- och en isracingdomare har enligt HL för avsikt att sluta nästa år. Fortsatt nyrekrytering och utbildning är därför av högsta vikt. JA planerar en kurs i Norrland för isdomare,
medan en för nya speedwaydomare ska genomföras i vår. (Behov av elitdomare är extra stort)!

10 Skrivelser, ang bl a
A Miljömattor, med yttrande till MK
Sektionen har tagit del av denna, vilken i föreskriven tid ska besvaras av miljöansvarige CG..
B Kansliförfrågan om central mediakurs
Påminnelse om önskad hjälp med utvärdering av mediakurserna ska besvaras av JA.
C Kansliförfrågan om utbildningsplanen
Utbildningsansvarige HL tar kontakt med Lena Bleckman, vad gäller hennes frågor!
D GMK-påpekande om licensproblem
Sektionen har tagit del av de från Göteborgsklubbens ordförande framförda synpunkterna om
anledning och bakgrund till den i Hagfors inträffade incidenten!.
E MKT & seriedeltagande -02-03
Gnistorna har under den gångna säsongen haft dispens för att få delta i div 2 med två utländska
förare. Trots detta har laget inte alltid kunnat ställa upp fulltaliga utan t o m lämnat wo. Man vill
ändå ha fortsatt dispens även nästa år, LF lämnar svar från SF beträffande detta.
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F JVM-finalen -03, svar från KMSK
Kumla MSK har sökt och med utlovat stöd från kommunen erhållit Sveriges första VM-final för
juniorer. Den planerade upprustningen av anläggningen bör därmed påbörjas omgående!
G SM-helgen -03, svar från HSK
Hagfors SK har ansökt om att få arrangera nästa års SM-helg, samt även accepterat de villkor
som var ställda. Genom att klubben förfogar över en av landets finaste anläggnngar (som f ö är
den första motorbana i landet som blivit miljöcertifierad), har HSK nu tilldelats finalerna. Mer
detaljinformation ska lämnas till klubben, i samband med kommande SF-möte.
H Inbjudan till SF-höstmötet
Vid 2-dagarsmötet i Västervik kommer sektionen samt Tony Olsson att närvara. Ev också YS,
som ska ordna med anmälan och rumsbokningar..
I DMU-utredning, gällande 80cc
Sören Kjear fick på nordiska rundbanemötet i uppdrag att undersöka vilka motoralternativ som
finns, när ett förbud mot 80cc tvåtaktsmotorer eventuellt träder i kraft. Sektionen har fått ta del
av hans utrednng, vilken man nu har för avsikt att titta närmare på.

11 Beslut sedan föregående möte
A Nordiskt rundbanemöte i Kumla
Eftersom SVEMO i år stod som värd, föregicks mötet av kansliplanering - inbjudan och upprättande av dagordning. Att samordna mötet med FIM-cupen på Thermiastadion visade sig vara
ett lyckat drag, KMSK ska f ö ha en stor eloge för ett fint genomfört 80-arrangemang!
B Nya rutiner för bakdäckhantering
För att förhindra fusk eller misstag har reglerna för hanteringen av inbesiktade bakdäck för
500cc skärpts i juni. Beslutet har publicerats i IB och på SVEMO hemsida/Rundbana.
C Diverse ärenden om förarsnitt
Några förare som gjort comeback efter mer eller mindre långa uppehåll, har efter utredning
tillåtits att i efterhand få tillföras aktuella klubbars lagtrupper. Det är Björn Frisk, Vikingarna,
och Benny Olsson, Eldarna, vilka samtidigt även erhållit officiella snitt. Avslag har däremot lämnats, vad gäller ett par utländska förare
D Diverse WO-ärenden etc
Ett antal wo har under säsongen lämnats, dessutom har flera lag rapporterats som ej fulltaliga.
De på domarrapporterna utdömda böterna ska bevakas och drivas in av kansliet.
E Förarplatser till UEM- & FIM
Uppgifter om önskat antal EM/VM-platser för 2003 har i föreskriven tid inskickats - inkl 80cc
samt namn på de svenskar som bör kvarstå som internationella domare.
F IT-rutiner vid ändrad tävling
För att förenkla proceduren vid inställda eller flyttade tävlingar gäller numera att allt i första hand
ska ske via E-post. Ett st meddelande skickas då till berörda klubbar - med kopia till SVEMO/
YS, domaren, domarkommittén, Serieföreningen, Nitroz/Lelle Olsson samt Speedwayresultat/
Anders Nilsson. Listan bör även kompletteras med Grensektionen, IB Motorsport och RACE.
Ingen missar då informationen och ett flertal telefonsamtal samt faxmeddelanden kan slopas!
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G Diverse protestärenden
Ett antal protester har inkommit och behandlats. Flertalet avser elitseriematcher och de flesta har
avslagits - berörda instanser har samtidigt informerats!
H Upphävande av 80-böter .
Vid en seriematch i Eskilstuna inträffade ett par förarincidenter, vilka föranledde domaren ttt
vidta åtgärder i form av höga bötesstraff. Ett överklagande kom sedan in, vilket givit anledning
att undersöka saken. Eftersom det före de båda domsluten inte gjordes någon utredning (och
det dessutom alltså handlar om ungdomar), har sektionen beslutat att upphäva straffen. Det inträffade ska tas upp för vidare diskussion på kommande domarträff.
I Isracing, SM & möte.
JA har haft en planeringsträff inför säsongen, med bl a Erik Stenlund och Eskil Jonsson. Därvid
drogs riktlinjerna upp för träningsläger samt nästa års SM och kommande ismöte i Gävle. Sektionen tog därefter beslut om att finalen -03 ska genomföras som ett öppet SM, med Funbo MS
som fortsatt arrangör enligt tidigare och nu reviderat samt förlängt 3-årsavtal.
J Justering av regler m m
Reglerna för samarbetsavtal samt listan med viktiga stoppdatum har inför 2003 setts över. Allt
finns som tidigare utlagt på SVEMO/sektionens hemsida/rundbana..

12 Besluta om
A STIM-förfrågan
Företrädare för musikbranchen har begärt att få träffa SVEMO för att få teckna ett avtal med
elitserieklubbarna vad gäller musikanvändningen. Beslutades att GS ska bli ombedd att ta kontakt, samt att saken tas upp med klubbarna på Serieföreningens höstmöte.
B Förarresebidrag till HS
Tore Wass har äskat reserbidrag för 2 - 4 förare, till det öppna nordiska mästerskap på sandbana som NMF skickat inbjudan till. Enligt tidigare beslut avslås denna framställan (f ö visade
det sig att ingen svensk förare deltog i tävlingen...)!
C Kursplanering 2003-04
Kursverksamheten inom rundbana har tenderat att stangera. Beslutades därför att på nytt skicka
ut den av kansliet/YS framtagna enkätblanketten till klubbarna, för att därigenom om möjligt få
en bild av vilka utbildningar som i första hand efterfrågas. Störst behov verkar det f n vara av
tävlingsledar- respektive banskötarkurser, även datautbildning för främst äldre domare är önskvärt. Beslutades att HL tar upp det här på SF-mötet samt på kommande Domarträff.
D Revidering av förarprov
Konstaterades att det teoretiska förarprovet för rundbana äntligen bör få en välbehövlig översyn! Uppdrogs till HL att svara för detta, och i samråd med kansliet ta fram nytt frågeformulär.
E Dirt deflector i SM m m?
Med anledning av en inträffad incident vid SM-kvalet i Linköping då en åskådare fick en sten
mot ett öga, föreslås att sprutskydd bör vara obligatoriskt även i allsvenskan samt större kvaltävlingar. En motion med samma innebörd kommer upp på SF-mötet, beslutades därför att
bordlägga ärendet.
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F Körschema för 2-lagsmatcher
Då det under säsongen i div 1 genomförts ett flertal matcher med ej fulltaliga lag, föreslås att ett
körschema med 6 istället för 7 förare används nästa år. Men även om detta finns en motion inlämnad till SF, frågan bordlades därmed!
G Seriedeltagande -03
MK Tändstiftets begäran om förlängd dispens med danska förare i div 2 diskuterades, liksom
Norspeeds ev fortsatta deltagande i det svenska seriesystemet. Även ett par av de övriga div 1lagen kan det finnas anledning att titta närmare på. Beslutades att också den här punkten bör
bordläggas tills efter kommande Västerviksmöte.
H Regler för 2:a-lag
Eftersom några elitklubbar väljer att nästa år anmäla även ett andralag till någon underliggande
A-lagsserie - istället för att som tidigare ingå samarbetsavtal, beslutades följande:
Klubbar tillåts delta med s k andralag i serierna 2003. Detta lag får starta i - eller avancera till
serien närmast under A-laget. Förening med två A-lag i seriesystemet kan ej ha samarbetsavtal
med annan förening.
Det beslutades också att klubbar som har obetalda skulder till SVEMO (wo- böter, kalendrar
och tillståndsavgifter etc), nu har tiden fram till den 14 december för att reglera detta. Om så ej
har skett kommer inget seriedeltagande att tillåtas nästa år.
Dessa beslut ska omedelbart delges samtliga klubbar, genom brev till berörda och via SVEMO/
IB-meddelanden (YS).
I Isracingfrågor
Eftersom stoppdatum för insändandet av formuläret Application and declaration samt serielicensansökan är redan den 1 november, beslutades att efter önskemål flytta fram detta till den 1
december. Isklubbarna ska omgående informeras om detta - samtidigt som de påminnes om att
till den 1/11 komma in med redovisning av förartrupp samt besked om önskat seriedatum. En
efter FIM-kongressen reviderad tävlingskalender ska biläggas, klubbarna ska även uppmanas
att söka SM-kval, Par-SM-final och lagfinal (YS).
J Tävlingskalender -03
En stomme 1-kalender för rundbana har i höst tagits fram av kansliet. En revidering har gjorts
efter FIM-kongressen, eftersom en då flyttad GP-tävling medförde att bl a den redan inlagda
SM-helgen måste tidigareläggas en vecka. Samma sak vad gäller de båda nationella kvalen till
FIM 80-cup, då förarnamnen enligt ett senkommet besked måste vara klara att meddelas två
månader före finaltävlingarna. Sektionen gjorde en avstämning med FIM-kalendern samt godkände kanslisammanställningen för klubbutskick V 44 (YS).
K Anmälan till seminarium
Ett Barnidrottsseminarium kommer att hållas i Norrköping den 30/11 - 1/12. Till detta beslutades att anmäla TH (YS).

13 Träff med Kitte Hultgren
Den f d 80-ansvarige KH var inbjuden för att redovisa vad den nya Barnkommittén kommit
fram till, vad gäller planerade aktiviteter för grupper under 12 år. Han redogjorde på ett bra sätt
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för hur teori och praktik ska följas åt som en röd tråd, i det kompendium som håller på att tas
fram inför nästa års knatteverksamhet. Detta ska sedan finnas som stöd och en form av ”verktygslåda” för de ledare som kommer att utbildas. Viktigt är bl a att det finns enhetliga krav på
deras kompetens och grundsyn. (Samt att även droger och tobakens skadeverkningar alltid tas
upp i det här sammanhanget!).
TH som tillsammans med Christian Fridh är ansvarig för de uppkörningsdispenser som bevljas,
lämnade tillsammans med övriga mötesdeltagare också en del värdefulla synpunkter på hur
utbildningsmaterialet bör utformas vad gäller speedway. I sammanhanget konstaterades att av
hittills beviljade åldersdispenser för 10 - 11- samt 15-åringar har alla utfallit positivt. D v s, ingen
har efter godkänt licensprov haft några problem med den efterföljande tävlingsdebuten.

14 Övriga frågor:
YS framhöll vikten av att våra klubbar ställer sig bakom det antidopingprogram som RF nu gör
en extra satsning för att lyfta fram. Bl a ska information medfölja i kommande klubbutskick.
Om bakgrund och utveckling av det s k Hammarby-projektet hade TH en del intressanta upplysningar att delge mötesdeltagarna!

15 Nästa möte:
Beslutades att ha ett telefonmöte den 13/11. Beslut ska då tas i viktiga frågor som behandlats på
höstmötet. Samtidigt ska datum och plats för årets sista sektionsmöte fastställas.

16 Mötets avslutande
Efter att alla ärenden i den digra dagordningen avhandlats, tackade ordförande för visat och
stort engagemang samt avslutade mötet!

Vid protokollet

Justeras

Yngve Strömsten
2002-11-03

Godkänt per mail
Jan Alkebring
2002-11-22

