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Protokoll Höstmöte Isracing 2010
Njurunda 19 september
1 Mötets öppnande
Mötet förklarades öppnat.

2 Dagordningen godkänns
Dagordningen godkändes.

3 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Ola Westlund.
Till sekreterare för mötet valdes Annika Halvarsson.

4 Föregående protokoll
Protokollet från föregående möte (Strömsund 2010-04-11) lästes upp.
En del frågor från förra mötet gicks igenom:
• Gardells reseersättning vid Santa Cup har ifrågasatts med tanke på att han tagit ut reseersättning för hemresa mellan varje tävling fastän han åkt direkt vidare till nästa tävling. Enligt
SVEMO får domare göra så. Någon undrar varför det finns uppgifter om reseersättning till
domare i NT när de ändå inte gäller?
• SVEMO rekommenderar att domarföreningen ska utse domare som bor så nära arrangören
som möjligt.
• Några frågor från förra mötet gällde Funbo MS arrangemang på SM-finalen, tillbudet med
cementsuggan vid starten bland annat. Synpunkterna är framförda till Funbo MS.
• Ersättning till förare som deltar i NM-finalen finns ej reglerat från SVEMO eller arrangör.
2010 fick svenska förarna som deltog i NM-finalen i Finland 1500 kr/förare.
• När det gäller fordonsskadan i depån ber SVEMO den drabbade att ta kontakt med Henrik
Olofsson på Colemont som har hand om alla försäkringsfrågor.
• När det gäller krånglet med passkopior och inbjudan från Ryssland önskar SVEMO bättre
märkning av de mailade passkopiorna. Förarna önskar bekräftelse från SVEMO när de mailat
passkopiorna så att de vet att de kommit fram.
• Serieföreningens arbetsgrupp för isracing har fått i uppdrag att ta fram förslag på hur man
skulle kunna arrangera så kallad enklare tävling för att komma ner i kostnad för klubbarna.
Föregående mötes protokoll godkändes.

5 Ny grenkoordinator
Från och med 13 september är Kristian Stenström ny koordinator för rundbana i stället för
Anders Carlberg.

6 Träningar
Klubbträningar
Isracingkommittén vill kolla kostnader för förare att träna på de olika klubbarna. Det visar sig
att det är gratis att träna hos några klubbar medan andra tar mellan 50 och 200 kr/organiserad träning. På flera ställen finns möjlighet att lösa medlemskap och köpa träningskort för hela
året.
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Iskommittén vill att klubbarna ser till att ha bra givande träningar även på klubbnivå för att föra
sporten framåt. Ola ställer gärna upp och hjälper till vid träningar.
Iskommitten uppmanar klubbarna att samarbeta för att få till träningar med bra motstånd.
Breddläger
Breddläger kommer att hållas den 4-5 december i Funäsdalen. Antal deltagare är ca 30 st.
Lägret är öppet att anmäla sig till. Eventuellt (beroende på antal deltagare) kommer förarna
delas upp i två grupper för att kunna anpassa träningarna till förarnas nivåer.
Elitläger i Ryssland
Isracingen har sökt och blivit tilldelad en summa pengar från RF som ska gå till en långsiktig
elitsatsning. Iskommittén har sedan våren arbetat för att kunna skicka åtta förare på ett träningsläger i Ryssland. Vi är inbjudna att delta i Jurij Kriskins träningsläger i Permregionen men
tyvärr blir vi tvungna att tacka nej pga den långa resvägen. Vi jobbar vidare för att kunna åka
till Ryssland på träningsläger ett annat år.
Elitläger Arjeplog
Ett elitläger kommer att hållas i Arjeplog den 20-25 november. Tränare: Ola Westlund.
Elitläger Strömsund
Den 17-19 december kommer det att hållas ett elitläger i Strömsund. Tränare vid lägret kommer
att vara Jurij Kriskin och Ola Westlund.
Nya förare
Nya lovande förare kommer att kallas till träningar där fokus kommer att ligga på att lära dem
grunderna i åkning, tävling, träning, mentalt inför och under tävlingar mm.

7 Lagserier
Allsvenskan
Allsvenskan kommer att köras på samma sätt som förra säsongen. Arrangör till allsvenska seriefinalen sökes.
Elitserien
Elitserien kommer att köras med samma körschema som allsvenskan.
Nya arrangörer för nästa säsong är Rospiggarna Speedway som ska arrangera en match på
speedwaybanan i Orionparken i Hallstavik, samt Hammarby Speedway som ska arrangera i
ABB Arena i Västerås.
Tilläggsregler
Tilläggsregler för serierna kommer senare. Anmälan till serierna ska vara inne hos SVEMO
senast 15 november.

8 SM-final
Grensektionen har beslutat att Hammarby Speedway ska arrangera SM-finalen 2011 i ABB
Arena i Västerås. Förutom SM-finalen lördag den 2 april, ska Hammarby även arrangera en
internationell tävling onsdag den 30 mars och en elitseriematch den 31 mars. Hammarby kallar
de tre arrangemangen för “Superweek” och satsar stora pengar på att marknadsföra tävlingarna.
I Hammarbys upplägg av SM-finalen finns bl a ett grilltält som öppnar kl 11.00 inför tävlingen
(som börjar kl 16.00). Kl 14.00 planeras en förarpresentation av SM-finalförarna i grilltältet.
Efter tävlingen anordnas bankett.
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Hammarby Speedway vill göra tävlingen till en fest och hoppas att folk kommer att ha trevligt
och “mingla”.

9 VM
VM
Nio platser sökta till VM-kvalen.
Platser och datum ej klara. - spikas vid FIM-kongressen i oktober.
Svenska uttagningarna lika som förra säsongen
Lag-VM
Nio nationer vill köra lag-VM. Två nationer kommer att nomineras till finalen, resterande sju
nationer får köra ett kval om fem platser i finalen.
Sverige har fått förfrågan om arrangör till ett kval till lag-VM. Intresserade kontaktar SVEMO.

10 Övriga tävlingar
Par-SM
Par-SM arrangeras av Avesta Speedway.
EM
Fyra platser sökta till EM. Arrangör ej klart.
SM-kval
Arrangör till SM-kvalet sökes.
NM-final
Eventuellt kommer NM-finalen att arrangeras i Trondheim, Norge.
Landskamper
Intresset för landskamper verkar vara lågt hos de andra länderna och det var svårt att få förra
säsongens landskamper att fungera. Inga landskamper är inplanerade för 2011.
Övriga tävlingar
Det är önskvärt att klubbarna arrangerar ytterligare tävlingar, t ex Santa Cup, Kartoffelrennen
och Vinterbockjakten.

11 Topp & Talang
SVEMOs satsning på unga lovande talanger heter Topp & Talang. Se mer information på SVEMOs hemsida. En isracingförare ingår i gruppen; Robert Henderson. Iskommittén kommer att
arbeta för att fler isracingförare kommer med i satsningen.

12 Viktiga datum
Nedanstående skall vara SVEMO tillhanda senast:
1 november
Övergångshandlingar för förare som avser att byta förening inom 			
			
Sverige.
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15 november
			

Laganmälan och förarredovisning, samt eventuella handlingar mellan
föreningar gällande utlåning av förare.

			
			

Blankett för ansökan om egna öppna tävlingar kommer att skickas ut i 		
separat utskick när serien är lagd.

			

Tillståndsavgifterna kommer att faktureras klubben senare.

25 november

Ansökan för egna Internationella tävlingar 2011. Blankett skickas ut.

1 december
			

Application för Serielicensansökan för förare med icke svenskt 			
medborgarskap.

Licenserna skickas sedan ut med postförskott 350 kr/st + avgift.

13 Onlinerapportering
SVEMO kommer att inför ett nytt system för onlinerapportering den 1 januari 2011. Vi kommer
då att gå över till att rapportera via det nya systemet.

14 Övriga frågor
Ljuddämpare
Nästa säsong gäller för alla att använda den nya typen av ljuddämpare.
Ersättningar vid landslagsuppdrag
Förarna önskar klara besked när det gäller ersättningar vid landslagsuppdrag.

15 Nästa möte
Datum och plats för nästa möte bestäms senare.

16 Mötet avslutas
Mötet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Annika Halvarsson

