PROTOKOLL ISRACINMÖTE
Mötesdata:
Tid: 2019-10-12, kl. 12:00 – 14.30
Plats: Klubbstugan, Gävle Motorstadion.
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Mötets öppnande.

Tony Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna och riktade
ett stort tack till SMK Gävle som lånat ut sin klubbstuga.

Dagordning

Dagordningen godkändes.

Ordförande och sekreterare

Ordförande Tony Olsson, Sekreterare Pernilla Larsson.

Val av två justerare

Anna Wästersved och Mikael Messing valdes att justera dagens
protokoll.

Punkter/beslut från vårmötet

Enligt protokollet från vårmötet skall Svemo titta på möjligheter inför
2020 så att heat med endast en förare kan undvikas, vilket hände i
sista seriematchen i Hallstavik förra året. En avgörande faktor är
vilket körschema som skall användas, Svemo återkommer i
tilläggsreglerna för serien angående detta.

Punkter som inkommit till höstmötet

Inga punkter är inkomna.

Säsongen 2020

Strömsund har per mejl dagen innan detta möte meddelat att man
kommer att delta i serien 2020. Frågan är igen uppe om vi skall ha
både vår & höstmöten för Isracing, det beslutades att ha endast ett
möte per år, detta ska förläggas runt mitten på oktober.
1) Stoppdatum
• 15 november 2019 Serieanmälan och Förarredovisning

• 15 december 2019 Starttillstånd från förarens federation.
Föraren kommer inte att sättas upp i förartruppen förrän
starttillståndet har kommit in.
2) Tilläggsregler Isracingserien
• Det finns en viss oro över att förarna inte kommer att räcka till
2020, och man vill absolut inte att det ska bli enmansheat.
Tilläggsreglerna för 2020 kommer i stort att vara som 2019.
3) Tilläggsregler Isracingcupen
• Isracingcupen var mycket uppskattad av förarna 2019.
Strömsund har meddelat att de inte kan arrangera någon tävling
i cupen 2020, dom har fått frågan om dom inte kan tänka om så
att samtliga klubbar som deltar i serien arrangerar en tävling
var. Platserna i respektive tävling kommer i första hand att
besättas av de klubbar som arrangerar tävlingar i cupen, men
om dom har svårt att fylla sina platser kan dom erbjuda förare
från andra klubbar att fylla platserna.
Som det ser ut nu så blir det 3 deltävlingar 2020. Om någon
annan klubb vill arrangera en tävling så är det ok att lägga till
deltävlingar i cupen.
4) Serieupplägg och datum för Isracingserien och Isracingcupen
• Serien
4/1 - Örnsköldsvik
5/1 - Bollnäs
18/1 - Strömsund
19/1 - Gävle
• Cupen
25/1 - Bollnäs
1/2 - Örnsköldsvik
8/2 - Gävle
15/2 - Reservdag till ev. annan arrangör
5) Träningsläger
• Mikael Messing informerar om vinterns planerade träningsläger,
lägret kommer köras i Örnsköldsvik den 13 - 14 december
(Bollnäs står redo som backup), den 15 december fortsätter
träningslägret i Bollnäs. Reservhelg är 20 - 22 december. Max 12
förare kommer att tas ut för att få effektiva träningsdagar.
En avgift på 500:- betalas av respektive förare till arrangerande
klubb ÖMK Rundbana.
En avgift på 250:- betalas av respektive förare till arrangerande
klubb Bollnäs MK.
Sista dag för klubbarna att meddela Mikael Messing vilka förare
som dom vill anmäla till lägret (i klubbens rangordning) är den 1
december, därefter tar Mikael ut vilka förare som kommer att få
deltaga.

6) SM
• Anmälan till SM ska ske via förarens profil i Svemo TA,
helårslicens för Isracing krävs för att kunna anmäla sig.
• Resultat i Serien och Isracingcupen kommer att ligga som
underlag för uttagning till SM-finalen. De förare som tar sig
vidare till VM serien kommer att direktnomineras till SM.
Förbundskaptenen har även ytterligare 2 platser till sitt
förfogande för direktnominering.
• Finalen kommer att köras i Gävle den 22 februari, kl. 14.00,
reservdag den 23/2.
• Bollnäs planerar för SM-finalen 2021, detta i samband med
klubbens 100-årsjubileum.
7) VM
• Det kommer att köras två VM kval den 11 januari 2020, ett i
Örnsköldsvik och ett i Kauhajoki, Finland, Sverige har sökt 4
platser.
• Ice Speedway of Nations körs i Berlin den 29/2--1/3.
8) EM
• Enligt rykten kommer EM Finalen att köras i Polen den 21-22/3.
9) NM

• Tävlingen arrangeras 2020 av Finland i Varkaus, tyvärr ännu
inget datum framtaget.
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Domare

Rholand Jensen har gjort en överenskommelse om ett nytt 3-årsavtal
gällande domarersättningarna med domarföreningen. Avtalet mejlas
ut till klubbarna tillsammans med detta protokoll.

Övriga frågor

Försäkring för utländska förare vid träning? Det är inga problem om
dom har försäkring/licens från sin federation.
Vad händer om det bara blir tre klubbar som kommer till start i
serien? Då körs serien med ett körschema för tre lag istället.

Nästa möte

Nästa möte kommer hållas i Gävle den 17 oktober 2020.

Mötet avslutas

Tony tackar alla för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet

Pernilla Larsson
2019-10-12

Justerat
Anna Wästersved
2019-10-12
Justerat via e-mail

Deltagare:
Namn
Gun-Marie Svensson
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Carina Messing
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