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Beslutsprotokoll Track Racingsektionen, 2016-10-01 - 2016-10-31.
1.

Inkomna skrivelser

1.21

Hagfors MCK angående att klubbens styrelse den 2016-10-03 beslutat att dra
sig ur Allsvenskan 2017.
Åtgärd: Sektionen kan bara konstatera faktum i Hagfors skrivelse och beklagar
klubbens beslut.

1.22

Ricky Kling och Vetlanda MS angående Rickys ingångssnitt i Allsvenskan 2017
som är baserat på hans officiella snitt i Elitserien 2016 och som då blir
”oskäligt” högt och gör det svårt för Ricky att få en Allsvensk klubb att köra för.
Åtgärd: Med anledning av att den Allsvenska säsongen blev nerkortad med två
matcher p.g.a. att MK Tändstiftet drog sig ur serien under pågående säsong så
minskade chanserna för Ricky att köra till sig ett nytt officiellt snitt i
Allsvenskan. Sektion beslutar att Rickys ingångssnitt 2017 blir detsamma som
han hade inför säsongen 2016, 1,418.
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Beslut
Sektionen har beslutat utse Rospiggarna SK som arrangör av SM finalen i
Isracing 2017. Finalen körs på HZ Bygg Arena lördag den 25 februari 2017.
Förslag till Svemo styrelse eller TK m.fl.
Inga förslag är lämnade.
Yttrande till Svemo styrelse eller TK m.fl.
Inga yttranden är lämnade.
Övrigt

5.2

Den 15 oktober gemfördes Isracingens höstmöte i Sundsvall där Isracingsäsongen 2017 diskuterades. Isracingserien 2017 kommer att bestå av 4 lag
som kör 2 hemmamatcher var, samt att Rospiggarna SK och Mariestads MK
kommer att arrangera varsin seriematch, detta innebär att serien 2017 kommer
att bestå av 10 omgångar.

5.3

Genom projektpengar som Track Racingsektionen har sökt, och tilldelats av
Svemo styrelse, kommer alla seriedeltagande klubbar (500cc) att få varsin
250cc motor till säsongen 2017. Sektionen hoppas med detta att på ett
effektivare sätt få fart på 250cc verksamheten i Sverige. Beslut finns sedan
tidigare att samtliga lag i Div. 1 serien 2017 skall innehålla en 250cc förare vid
respektive tävlingstillfälle. Track Racingsektionen vill tacka Svemo styrelse.
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