ISRACING-MÖTE I Hedemora

2006-04-22

Närvarande: Se sid 3
1. Mötets öppnande
Tomas hälsade alla välkomna och öppnande mötet.
2. Till ordförande valdes Tomas Larsson
3. Till Sekreterare valdes Christer Gustavsson
4. Tomas gick igenom föregående protokoll från isracingmötet i Bollnäs den 28/8 2005, som
godkändes.
4.1 Träningsläger genomfört i Funäsdalen som var bra och med bra isar och god organisation. Mer
svenska förare önskas till lägren. Många anmälda kommer ej. ÖMK menar att det handlar om
ekonomi för förarna. Förarna som var på mötet menar att kostnaden är ej avgörande. Nya förare
behöver starkare stöd under lägret, ej så mycket elitläger. Nomineringarna störde nog bilden, det
blev för mycket fokus på det.
4.2 Föraruttagningar: Kent Skogsund berättade hur det gått till. Samarbetet i nomineringskommittén
fungerade ej bra. Informationen till förarna kom ej ut i tid. En del fick läsa via isracings hemsidas
gästbok. De som är uttagna bör få ett personligt samtal. enligt förarrepresentanten Fredrik
Olsson. Enligt ”Lukas” JMK Östersund har nomineringarna varit roten till osämja i år. Samarbetet
i nomineringskommitten fungerade bra, men inforamtionen till förarna kom ej ut tillräckligt snabbt
enligt Fredrik Olsson.
4.2 Öppna tävlingar
Sankta Cup har körts. Motala, Skövde internationella tävlingar och Örebro har kört landskamp
mot Tyskland. Planeringen inför denna tävling är mycket viktig i framtiden.
4.3 Lagtävlingar som har genomfört har i år visat upp 3 bra lag. Och de 3 sämre lagen slogs om
fjärdeplatsen.
4.4 Individuella VM. 2 st förare har deltagit Per-Olov ”Posa” Serenius och Stefan Svensson.
Lag VM silvermedalj.
EM gick i Pensa i Ryssland ingen bra svensk dag.
NM och Landskamp mot Finland är kört. Uffe Engeström försvarade sin titel. Tävlingen gick i
Tammerfors med ett bra arrangemang.
SM har genomförts både i lag och individuellt. Den individuella tävlingen gick som vanligt i
Uppsala med en stor publik.
4.5 Statistik
36 svenska förare i lagserien samt 5 st utländska förare.
19st tävlingar har körts i Sverige, något färre mot föregående år.
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4.6 Ekonomiska förutsättningar för sporten
ÖMK föredrog att man bygger en ny stadion. För att driva sporten vidare vill ÖMK bilda en
grupp med en representant från varje klubb samt förbundet för att diskutera framtid både
tävlingsmässigt och ekonomiskt. Gruppen skall lägga fram en redovisning till höstmötet.
Klubbarna ställer upp på detta. ÖMK tar fram representanter till gruppen samt kallar till möte.
5. Grensektionen vill jobba vidare i positiv anda och utveckla isracing. Förarrepresentanten Fredrik
Olsson säger att förarna vill ha kval till VM och övriga tävlingar. Det skall köras som en VMtävling över två dagar och köras i Östersund. Eventuellt kan SM-finalen vara en nominering för
nästa års VM. Detta bör diskuteras i arbetsgruppen. Någon form av nominering bör finnas så att
en eventuell skadad förare har möjlighet att kunna köra, 2st platser bör hållas undan.
Kan kortbanorna få köra VM-kval tävlingar?
Kan pengarna från SM-finalen användas till VM-kval istället för träningsläger? Förarna är villiga
att betala träningslägret själva. Ett VM-kval kostar 200 000:- att arrangera på en permanent
bana. Eventuellt kan Örebro vara en bana som går att köra på enligt Sören Johansson.
Arbetsgruppen för isracing enligt förarna skulle vara:
Annica Halvarsson, Bollnäs MK
Hans Tjärnlund, Njurunda MK
Sören Johansson, Bollnäs MK
Mötet godkände dessa namn.
Lagserien skall köras nästa år.
6. Övriga frågor
Kan vi få fram fler kortbanor?
Däck, kan man få till en regel liknande som speedway med två godkända fabrikat?
Förgasarfrågan togs upp av Sören Johansson. Det måste diskuteras om vi kan ha ett SR för
Sverige på detta?
Tävlingsledarkurs för isracing, samt besiktning diskuteras med Lexenberg.
Beträffande tävlingsledare och besiktningsutbildning kommer den att hållas i oktober månad i
Bollnäs av Hans Lexenberg och Tomas Soldin.
Sviskcykeln köpes av ÖMK
Hedemora den 22 april

Justeras:

Christer Gustavsson

Tomas Larsson

Christer Gustavsson
2006-04-28

Tomas Larsson
2006-05-04
2 (3)

ISRACING MÖTE I HEDEMORA DEN 22/4 2006
Närvarolista:
Christer Gustavsson
Leif Fredriksson
Tomas Larsson
Sture Jansson
Kent Skogsund
Åke Halvarsson
Palle Johansson
Krusbär Holm
Daniel Isaksen
Marr Uzzell
Christer Bergström
Per-Olov Serenius
Fredrik Olsson
Bo Forserud
Lennart Karlsson
Hasse Wikner
Hans Tjärnlund
Lars Eriksson
Conny Eriksson
Lukas Lundkvist
Annika Halvarsson
Sören Johansson
Peter Lundin
Jocke Söderström
Björn Karlsson
Agnar Stenlund

SVEMO
SVEMO
SMK Hedemora
SMK Gävle
Neutral MC
Bollnäs MK
Funbo MS
SMK Hedemora
Örebro SF
Örebro SF
SVEMO
Örnsköldsviks MK
Funbo MS
ÖMK Rundbana
ÖMK Rundbana
ÖMK Rundbana
Njurunda MK
Njurunda MK
Jämtlands MK
Jämtlands MK
Bollnäs MK
Bollnäs MK
SMK Hedemora
Funbo MS
Funbo MS
Funbo MS
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