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Protokoll Höstmöte Isracing 2009
Bollnäs 12 september kl 10.30

Närvarande:
Annika Halvarsson		
Ola Westlund		
Peter Jansson		
Stefan Svensson		
Anneli Söderlind		
Roland Jonsson		
Tobias Åström		
Åke Johansson		
Eleonor Dyvinger		
Robert Gjersvold		
Björn Karlsson		
Karina Flyktman		
Joakim Söderström		
Anders Persson		
Sture Jansson		
P-O Serenius		
Åke Halvarsson		
Tomas Hjalmarsson		

Iskommittén
Iskommittén
Iskommittén
Örnsköldsviks MK
Örnsköldsviks MK
Bollnäs MK
Bollnäs MK
Strömsunds MC
Strömsunds MC
Strömsunds MC
Funbo MS
Funbo MS
Funbo MS
SMK Gävle
SMK Gävle
SMK Gävle
Bollnäs MK
Gävle

1 Mötets öppnande
Mötet förklarades öppnat.

2 Val av ordförande, sekreterare, justerare & rösträknare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Tomas Hjalmarsson.
Till sekreterare för mötet valdes Annika Halvarsson.
Till justerare och rösträknare för mötet valdes Tobias Åström och Joakim Söderström.

3 Föregående protokoll
Protokollet från föregående möte (Bollnäs 20090404) lästes upp och godkändes.

4 Träningsläger
Elitläger
Ett elitläger med VM/EM uttagning kommer att hållas i Strömsund den 11-13 december 2009.
Deltagare kommer att vara de nio förarna i landslaget (Posa Serenius, Stefan Svensson, P-A
Lindström, Johan Lundkvist, Hans Olov Olsén, Torleif Burman, Joakim Söderström, Peter Koij och
Fredrik Johansson), tre till fyra svenska förare till, fyra utländska förare och eventuellt två till tre
svenska juniorer.
Lägret kommer att innehålla två träningsdagar, teoretiska genomgångar och en avslutande
tävling.
Uttagningen till VM och EM kommer ej att ske via tävlingen utan platserna fördelas genom
nominering av iskommittén.
Övriga läger
Ett till läger är planerat att köras i Gävle 5-6 februari 2010. Mer info kommer senare.
Tomas Larsson ser gärna att SVEMO stödjer de svenska förarna som deltar i breddlägret.
Iskommittén pratar med SVEMO om att eventuellt subventionera priset för de svenska förarna.
Stefan Svensson tycker att tre dagar för ett träningsläger är för lite. I Ryssland är lägren alltid
över fler dagar. Iskommittén kollar intresset för längre träningsläger.
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5 VM/EM-tävlingar
Individuella VM/EM
Datumen för VM/EM-tävlingarna bekräftas efter FIM-kongressen i oktober.
Sverige har sökt 9 platser till VM och 3 plater till EM.
SVEMO och iskommittén jobbar på att Strömsunds MC ska arrangera VM-semifinal 2010.
På lång sikt vill iskommittén att det ska arrangeras en VM-semifinal och en VM-final i Sverige
varje år.
Lag-VM
SVEMO för diskussioner med FIM angånde Sveriges plats i lag-VM-finalen. Definitivt besked
kommer efter FIM-kongressen i oktober.

6 Lagserierna
Elitserien
• 4-lagsmatcher enligt körschema 4.20.5 (alt 2)
• 5-mannalag
• 4 elitsatsande lag
• Ska ej kollidera med VM-tävlingar
• Personlig farmning från övriga klubbar OBS! Registreras hos SVEMO före 1 december
• Deltagande lag arrangerar en hemmatävling
• Öppet för andra klubbar/arrangörer att arrangera elitserietävling på annan bana
• Ingen seriefinal
• Sista lagseriematchen ger dubbelt så många lagseriepoäng
Klubbarna vill se en gräns för antalet utlänningar/lag på 2-3 stycken. Vi kan inte sätta en gräns
men lagen uppmanas att inte ha med fler utlänningar än 2-3/match.
Vetlanda MS är intresserade av att arrangera finalmatchen.
Allsvenskan
• 5-lagsmatcher enligt körschema 5.20.3
• 3-4-mannalag
• Önskvärt att ha med så många lag som möjligt
• Ska endast köras på helgdagar
• Samtliga tävlingar körs i Sverige
• Personlig farmning från övriga klubbarOBS! Registreras hos SVEMO före 1 december
• Deltagande lag arrangerar minst en hemmatävling
• Seriefinal med de fem bästa lagen i grundomgången
Finland är intresserade av att delta i Allsvenskan. Deras match kommer att arrangeras i Sverige.
Är Norge intresserade av att delta i Allsvenskan?

7 Övriga tävlingar
SM-kval
Getingarna Speedway har sökt om att få arrangera SM-kvalet på Ekvallens IP i Gustavsberg.
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SM-final
Diskussioner förs mellan SVEMO och Funbo MS om SM-finalen 2010.
Iskommittén har mycket tankar och idéer om arrangemanget.
Peter Jansson har pratat med Canal+ om att eventuellt TV-sända SM-finalen.
Par-SM-final
Par-SM-final ska arrangeras 2010.
Marknadsföring av SM-tävlingarna
Se till att marknadsföra även SM-kvalet och Par-SM-finalen som SM-tävlignar!
Iskommittén hjälper gärna till med tips och idéer när det gäller marknadsföring.
Sälj VIP-paket till firmor där företaget kan bjuda sina anställda på isracing med enkel mat och
rundvisning i depån mm.
Sverige - Finland
Finland är inbjuden till en landskamp.
Sverige - Ryssland - Tyskland - Europa
Ryssland och Tyskland har blivit inbjudna till en landskamp den 23 mars. Det fjärde laget kommer att vara ett mixat Europalag med förare från de övriga nationerna.
NM-final
Finland har fått förfrågan att arrangera NM-finalen 2010. Vi väntar på svar därifrån.
Övriga tävlingar
Fler B-tävlingar behöver arrangeras! Skärpning!
Santa Cup kommer att arrangeras även nästa säsong. Mer info kommer senare.
Uppsala kommun har skickat ett brev till SVEMO angående byggandet av en multisport arena
i Uppsala. Brevet verkar ha kommit bort då Tony Olsson slutade och Anders Carlberg tog vid.
Iskommittén kontaktar Anders Carlberg om detta.

8 Utbildningar
Det kommer att hållas tävlingsledar- och lagledarutbildning i november i Bergsjö. Datum meddelas senare.
OBS! Alla lagledare i elitserien och allsvenskan ska ha gått lagledarutbildning.

9 Liverapportering
Det ska rapporteras live på internet (på: speedwayportalen.byethost22.com) från alla tävlingar
säsongen 2009/10. Mer information om detta senare.
Ingen avgift kommer att tas av klubbarna säsongen 2009/10.

10 Nyrekrytering
Iskommittén har hållit ett informationsmöte hos cross/enduro/trialklubben Nordanstigs MK i
Hälsingland. Peter Jansson och Ola Westlund presenterade isracing. Förhoppningen är att få
nya förare till isracingen. Träffen blev lyckad och 15-20 intresserade kom till träffen. Fem av
dem ska prova isracing i vinter.
Om det finns intresse någonstans av att ha en sådan rekryterings/informationsträff kan man
kontakta iskommittén.
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11 Viktiga datum
15 oktober		

Sista dag för anmälan till allsvenskan

15 oktober		

Sista dag att söka tävlingar

1 november		

Sista dag för förarövergångar

1 december		

Förarredovisningar till SVEMO

1 december		

Farmaravtal till SVEMO

1 december		

Passkopior till SVEMO

12 Övriga frågor
Multivisum
Kan en förare få ettårsvisum till Ryssland? Det skulle underlätta för förare som ska till Ryssland
flera gånger under samma säsong. Ett ettårsvisum täcker ju också in träning i Ryssland på hösten nästa säsong. Annika kollar med Carlberg om det.
Ljuddämpare
För tillfället gäller att de nya ljuddämparna ska användas även i Sverige från och med 1 januari 2010.
Fler modeller är under tillverkning så det kommer att dyka upp fler att välja på än den som är
godkänd nu. Ingen brådska att köpa nu, vänta tills fler alternativ finns.
Grunden till de nya ljuddämparna är miljö och bullerkrav på FIM.
Åsikter från några närvarande förare:
“Vad händer om de nya ljuddämparna förstör våra motorer?”
“Varför ska vi isåkare bli försökskaniner med allt? Tidigare var det kortslutare som förstörde
motorerna, nu ska vi vara först med de nya ljuddämparna också!”
“Varför ska vi bli dragna över samma kam som speedwayen?”

13 Nästa möte
4 april 2010 kl 10.30 i Strömsund.

14 Mötet avslutas
Mötet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Annika Halvarsson

Justerat

Tobias Åström						

Joakim Söderström

