SVENSKA MOTORCYKEL- OCH
SNÖSKOTERFÖRBUNDET

ANTECKNINGAR FRÅN ISRACINGMÖTE I BOLLNÄS DEN 28/8 2005.
Deltagare: Tomas Larsson SMK Hedemora - Kurt Westlund SMK Gävle – Sture Jansson SMK Gävle
– Joakim Plyhm SMK Hedemora – Peter Lundin SMK Hedemora – Annika Halvarsson Bollnäs MK –
Sören Johansson Bollnäs MK – Hans-Erik Lundqvist JMK Östersund – Hans Tjärnlund Njurunda MK
– Maj Halvarsson Bollnäs MK – Dick Helgesson Bollnäs MK – Dag Hjalmarsson JMK Östersund –
Agnar Stenlund Funbo MS – Björn Karlsson Funbo MS – Kent Skogsund – Stefan Svensson ÖMK
Rundbana – Lennart Karlsson ÖMK Rundbana – Per-Olov Serenius ÖMK Rundbana – Åke
Halvarsson Bollnäs MK – Olle Bergman Bollnäs MK – Christer Gustavsson Svemo – Tony Olsson
Svemo.
1. Tomas öppnade mötet med att hälsa alla välkomna till Bollnäs för årets höstmöte i Isracing.
Till mötesordförande valdes Tomas Larsson och till att föra mötesanteckningarna valdes Tony
Olsson, eventuella röster räknas av Christer Gustavsson och Tony Olsson.
2. Årets arbetsgrupp kommer att bestå av Tomas Larsson och Kurt Westlund, fördelning av
arbetsuppgifter sköter dom inom gruppen, delges senare.
3. Tomas gick muntligen igenom en del av anteckningarna från vårmötet.
4. Mötet beslutade att återgå till lagserie kommande vinter, 6 lag har visat intresse, definitiv
laganmälan och förarerdovisning skall senast den 30 september vara Svemo tillhanda, se
separat tidsplan med stoppdatum.
Tävlingarna kommer att genomföras som 4 lagsmatcher med 5 mannalag över 25 heat där alla
möter alla, inga snitt kommer att räknas.
Ett s.k. rövarheat, kan om arrangören vill köras efter heat 25, det ingår dock inte i tävlingen.
En lagfinal som avgör serien skall köras med dom fyra bäst placerade lagen från grundserien,
det lag som vinner grundserien väljer om man vill arrangera lagfinalen om inte går frågan
vidare till 2:an o.s.v.
Utländska förare kommer att delta, målsättningen är dock att ge dom svenska förarna så
många tävlingstillfällen som möjligt.
Inlåning av förare från klubbar som inte deltar i serien är tillåtet, detta skall framgå vid
laganmälan, och styrkas med brev från moderklubben, föraren är då utlånad till ett och samma
lag under hela säsongen.
Målsättningen är att serietävlingarna skall köras på helgerna.
Det är fritt för varje klubb att arrangera så många individuella tävlingar man vill under
säsongen.
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5. Ett breddläger och ett elitläger skall genomföras under försäsongen, breddlägret är planerat till
Funäsdalen helgen 25-27/11, med 2-4/12.som reservhelg, elitlägret planeras till den 16-18/12,
önskemål är att det genomförs på permanent anläggning.
6. Sopad bana diskuterades, alla förordar sopad bana och målsättningen är att banorna skall
sopas vid träning och tävling, men det kan bli svårt p.g.a att det tar tid och det krävs stora
maskiner.
7. Föraruttagningar till VM/EM diskuterades, mötet beslutade att beroende på hur många platser
Sverige tilldelas för respektive tävlingar kommer nomineringsgruppen bestående av Kurt
Westlund (sammankallande), Sören Johansson och Kent Skogsund att nominera förare till
majoriteten av platserna, detta för att förarna skall få så god tid på sig som möjligt att
förbereda sig gällande ekonomi, ledighet från arbetet, mekaniker, planera resor, söka visum
m.m.
Tomas gick igenom den förarenkät som han hade skickat ut till 20-talet förare inför det här
mötet, endast 7st hade svarat.
8. SM finalen, Avtalet mellan Funbo MS och Svemo om arrangerandet av SM finalen har gått ut,
ett möte skall organiseras senast före september månads slut, Funbo MS är intresserade av nytt
avtal.
Körschemat för SM finalen skall även fortsättningsvis avslutas med en final med 4 förare, 1-3
från grundtävlingen går direkt till finalheatet, förare med placering 4-7 kör ett s.k sista
chansen heat där segraren går till finalheatet, startpositioner väljs både i sista chansen och
finalen efter placering i grundtävlingen.
9. Fyra inkomna förslag hade skickats in, dom diskuterades inte separat, men dom togs upp
under respektive ärende.
10. Under övriga frågor diskuterades nedanstående:
Tony Olsson angående arrangerande av VM tävling 2007. För att Sverige inte skall riskera
tappa antalet platser till VM i framtiden bör Sverige arrangera en VM kvartsfinal eller
semifinal år 2007, alla tar med sig detta hem till sina respektive klubbar, ett förslag att flera
klubbar går ihop om arrangemanget framkom.
Christer Gustavsson informerade om arbetet i sektionen, och att Jan Alkebring kommer att
sluta i sektionen under hösten, eventuellt ny medlem utses av Svemo styrelse.
Stefan Svensson angående dubbrickans utformning, inför säsongen 2005 beslutade FIM att
ändra utformning på dubbrickan, Svemo valde att följa den internationella regeln vilket fick
till följd att 1000 talet brickor i Sverige blev värdelösa, Stefan vill att man nationellt i Sverige
skall få använda även den gamla brickan, det är dubbhöjden som är viktig och den ändras inte
beroende på vilken bricka som används. Detta tas upp på nästa sektionsmöte.
Vid anteckningarna.

Tony Olsson
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