ISRACING-MÖTE I Östersund

2004-04-17

Närvarande: Se sid 4
1. Mötets öppnande
Lukas hälsade alla välkomna och öppnande mötet. Sverker Olsson Ordförande i JMK
hälsade även han välkommen och berättar lite om klubben bla att de har 600 medlemmar,
att de firar 80 års jubileum, 1982 byggdes motorstadion. Det är stor fart i klubben och de
har många nya projekt som pågår.
Dagordningen gicks igenom
2. Statistik
Helårslicens
Engångslicens

Sjunkit med 4 st
2003 = 44st
2004 = 13. (Se Bilaga)

3. Tävlingsverksamheten säsongen 2003-2004
* Njurunda har haft besvärligt och ej fått till någon tävling.
* Övriga klubbar har haft 2 tävlingar var.
* Motala tävlingen blev en succé
* Ö-viks tävlingen fick beröm men det var mycket arbete att bygga banan. Klubben hade stor
hjälp av Ö-viks kommun. Ekonomiskt gick tävlingen runt men inte mer, trots många
sponsorer.
1.200 balar gick det åt för att klä runt banan. Problemet var att det kom alldeles för lite
publik. En del problem var det med miljökontoret i Ö-vik för att få tillstånd av en del
försäljning.
Läktare byggde av snö, pga. att det var fruktansvärt dyrt att bygga med ställningsmaterial.
En del svårigheter fanns det med olika uppgifter från FIM och SVEMO. ÖMK har lärt sig
mycket av detta arbete och är ej främmande för ett liknande arrangemang igen.
* Träningslägret i Funäsdalen var bra enligt Tomas och Lukas. Bra sponsring av sektionen
framfördes.
* Elitlägret i Östersund där deltog 16st förare. Lukas berättade att ny paviljong håller på att
byggas på JMK:s motorstadion den skall vara färdig till nästa säsong, där skall det kunna
inkvarteras 25st personer. Det skall då vara för träningsläger för isracing och speedway.
* Östersund vill ha en VM-kvartsfinal nästa säsong.
* Redovisning av poängsammanställning Liga A och Liga B. (Se bilaga).

1 (4)

3.1 Öppna tävlingar
Motala - Skövde – Örebro har kört kortbanetävlingar.
Dessutom kördes Sankta Cup i Hedemora, Bollnäs och Gävle.
I Uppsala dagen efter SM-finalen kördes en öppen tävling.
VM- EM- och SM-kval har körts i Östersund.
3.2 SM-finalen i Uppsala
Mycket strul det tog för lång tid. Arrangemanget var omtyckt av församlingen.
3.3 EM i Ryssland - VM - Internationella tävlingar
EM kördes 13 mil sydost om Moskva. 5st förare deltog. Ledare var Tomas Larsson. Det var
ett mycket starkt ryskt startfält
Resultat av VM- isracing 2004. (Se bilaga)
15st förare har deltagit i dom olika mästerskapstävlingarn (VM EM) tävlingarna.
3.4 FIM-mötet
Protokoll från Tomas.
3st finaler: Ryssland - Holland - Tyskland
Östersund är intresserade av en VM-kvartsfinal om man får ekonomisk hjälp av andra
federationer. Kan vi jobba med detta förbundsvägen Holländska förbundet Gera
Nehiuvenius.
Nabblängd diskuterades regeln är ej publicerad det kommer troligtvis som ett tillägg.
Ljuddämpare och hjälmar diskuterades också enligt Sören.
FIM protokoll kommer senare
4. Träningsläger 2004-2005
Funäsdalen mycket bra. Önskemål om elitläger med undervisning av några av våra duktiga
förare. Diskuterades om träningsläger på borstad is (ev. i Östersund) där de bästa sedan går
vidare. Borstad is är ett måste för att utveckla våra förare. En grupp om Lukas och Sören
tar fram ett förslag på ett träningsläger på borstad is.
5. VM- & EM-uttagningar
Nomineringar eller tävla om platserna? Mötet beslutade att man skall tävla om platserna.
EM-uttagningarna skall diskuteras vidare på höstmötet. Förslag på detta skall tänkas
igenom till höstmötet.
6. Serierna nästa säsong
Stor diskussion om lagtävling eller individuellt i serien. Varje lag skall förbinda sig att köra
en öppen tävling förutom serien.
Hasse Wikner föreslog ett sammarbete med Finland. Detta är enligt Sören svårt att få ut
något av.
Varje klubb går hem och diskuterar serien, lag eller individuellt och återkommer skriftligen
med förslag. Förslagen skall vara inne hos Pernilla på SVEMO senast den 4 juni 2004.
Resultatet publiceras eller skickas ut. Slutlig diskussion på höstmötet.
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7. Säkerheten på banorna
En del diskussioner om banorna vad gäller säkerheten. Alla får nog gå hem och se över sina
banor.
8. SM
Övriga klubbar kritiserade att det finns utlänningar med i SM-finalen.
9. Par-SM
Bollnäs är eventuellt intresserade att få igång detta.
10. Internationellt utbyte
Utbyte måste vi ha, men vi måste försöka få tillbaka något av de andra förbunden, i form
av ekonomisk ersättning vid tävlingar.
11. Ledare
Vad vill förarna få ut av sina ledare? Synpunkter tas tacksamt emot! Förslag på Ola
Westlund som någon slags riksinstruktör.
12. Nyrekrytering
12.1 Domare
Nya kandidater finns det alldeles för få. Alla klubbar måste hem och se över om det finns
kandidater.
12.2 Förare
Försök arrangera prova på tillfällen. Sök pengar för att utveckla sporten med ungdomar.
Prova på cykel finns i Hedemora och skall transporteras runt till de andra klubbarna under
vintersäsongen.
12.3 Arrangörer
En ny finns i Motala
14.4 Funktionärer
Tävlingsledare saknas. Tävlingsledarutbildning måste fram under hösten.
15. Nästa möte
Höstmötet skall hållas den 4 september 2004 på Hedemora Stadshotell. Dagordning
skickas ut 2 veckor före mötet.
Östersund den 17 april

Justeras:

Christer Gustavsson

Tomas Larsson

Christer Gustavsson
2004-04-27

Tomas Larsson
2004-04-26
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ISRACING MÖTE I ÖSTERSUND DEN 17/4 2004
Närvarolista:
Tomas Larsson
Hasse Wikner
Stein Gidlund
Lennart Karlsson
Peter Lundin
Hans Lexelius
Berndt Nilsson
Martin Ljungkvist
Johan Lundkvist
Dag Hjalmarsson
Hans Decker
Anders Sjödén
Tommy Flyktman
Björn Karlsson
Agnar Stenlund
Sören Johansson
Annika Halvarsson
Åke Halvarsson
Sverker Jonmon
Hans Tjärnlund
Hans Lundkvist
Christer Gustavsson
Ulf Engenström

SMK Hedemora
ÖMK
ÖMK
ÖMK
SMK Hedemora
JMK
JMK
JMK
JMK
JMK
JMK
Bollnäs MK
Funbo MS
Funbo Ms
Funbo Ms
Bollnäs MK
Bollnäs MK
Bollnäs MK
JMK
Njurunda MK
Jämtlands MK
Svemo
JMK
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