
 
 
 
 
 
 
 

 

SVENSKA MOTORCYKEL- OCH SNÖ-
SKOTERFÖRBUNDET 

 
PROTOKOLL MOTOCROSSEKTION  Nr 1  2004 
 
 
Datum: 9-10 januari 2004 
Plats:  Scandic Hotell, Norrköping  
Tid: Fredag 9:30 – Lördag 15:00 
 
Deltagare: Margareta Lindfors  Ordförande 
 Håkan Svensson 
 Peter Johansson 
 Peter Isgren Handläggare, sekr 
 
Inbjudna: Daniel Hellkert (lör 11.00-12.00) 
 Nils-Göran Hellkert (lör 11.00-12.00) 
 Kenneth Boding (lör 13.00-14.30) 
 Thomas Klinteberg (lör 13.00-14.30) 
 Staffan Bergman (lör 13.00-14.30) 
  
  
 
 
1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen 
 
Ordföranden Margareta Lindfors hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet. 
Dagordningen godkändes med tillägg av punkter på Övriga frågor:  
 
2. Val av justeringsman 
Peter Johansson justerar protokollet 
 
3. Föregående protokoll 
Protokoll nr 3/2003 godkändes och lades till handlingarna. 
 
4. Tävlingsdatum 
 
Samtliga tävlingsdatum (Solo, Sidvagn, Supermotard, Tjejer, JSM, Sverige Cup) ge-
nomgicks och justerades. De klubbar kontaktades där ändringar var aktuella. Definitiva 
datum beslutas vid mötet med SM-arrangörerna den 24 januari.  
 
5. Genomgång av SR och reglerna för SM Solo, SM Tjejer, JSM, SVEMO Cup, 

Sverige Cup 
 
Sektionen beslöt att Förarguiden i SR tas bort och att 2002 och 2003 års Svenska Mäs-
tare i 125cc klassen, Stefan Andersson ska pryda framsidan till 2004-2005 års Moto-
crosskalender. Därefter gick mötet igenom de synpunkter som distrikten lämnat på de 
förslag till regeländringar som sektionen tog vid senaste mötet. I övrigt genomgicks 
samtliga regler för rubricerade klasser. De justeringar som gjordes sänds till distrikten 
för utlåtande innan beslut tas. Banområdeschef till SM solo 2004 är Håkan Svensson. 
Fr.o.m. 2004 kommer denna funktion att vara obligatorisk även vid JSM. 
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Vissa justeringar i reglementet för HI:e och Backe, som adjungerats till Martin Holm, 
godkändes. 
 
SM Supermotard: Det nya reglementet diskuterades under lördagen då representanter 
från Supermotardföreningen deltog. I diskussionen deltog, förutom supermotardrepre-
sentanterna, även Staffan Bergman. Mötet diskuterade även kompletteringar i special-
reglementet samt SM-banornas kvalitet inför säsongen 2004. Representanterna upplys-
tes om att framtagandet av reglerna för Supermotard har adjungerats till Martin Holm.  
 
Sektionen beslöt att ta ett initiativ till ett attraktivt inbjudningsheat för Tjejerna vid sista 
SM-deltävlingen den 10 oktober. En sponsor skall ha möjlighet att sponsra detta heat 
där ordet ”Girl Trophy” tillsammans med sponsornamnet skall ingå som namn på täv-
lingen. Tjejernas tävling kommer att köras i pausen mellan heat 3 och Superfinalen. 
 
6. Enklare Tävling 

 
Kort diskussion om skillnaderna i kostnader och arbete att arrangera en Enklare respek-
tive Nationell tävling. 
 
Ännu en gång togs frågan upp om att införa en modifierad licenskostnad för samtliga 
klasser i grenen Motocross. 
 
7. Trimningsregeln 
 
Mötesdeltagarna diskuterade, med anledning av de synpunkter som inkommit, sektio-
nens beslut att ta bort regeln i SR som förbjuder trimning för 80U. Beslutades att en 
skrivelse med sektionens motiv till beslutet skall skickas till SVEMO:s styrelse och Ge-
neralsekreteraren. I sammanhanget ansåg mötet att en skrivelse med dessa motiv till-
sammans med en rapport om sektionens arbete hittills samt framtida tankar skall skick-
as till IB och Race för publicering, med avsikten att informera ”ute på fältet”.  
 
8. Kravlistan, SM-arrangörsträff 
 
Mötet diskuterade den listan som skall ligga till grund för kvalitativa SM-arrangemang 
2004. Denna lista skall presenteras för SM-arrangörerna vid möte den 24 januari. Vissa 
kompletteringar gjordes.  
 
9. Budget  

 
Den budget som sektionen tilldelats för 2004 diskuterades och en grov  
omprioriteringar gjordes.  
 
10. Dispenser 
 
1-2004/1 Tomas Holm ansöker om att få elitlicens gällande fr.o.m. 2004  

Beslut: Avslag *) 
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2-2004/1 Robert Olsson ansöker om att få elitlicens gällande fr.o.m. 2004  
Beslut: Avslag *) 

 
3-2004/1 Magnus Walther ansöker om att få elitlicens gällande fr.o.m. 2004  

Beslut: Avslag *) 
 
4-2004/1 Emilia Gustafsson ansöker om att få köra 80cc fr.o.m. 2004  

Beslut: Beviljas 
 
5-2004/1 Fredrik Carlsson ansöker om att få elitlicens gällande fr.o.m. 2004  

Beslut: Avslag *) 
 
*)  Sektionen anser att de skäl som anges inte är starka nog för att bevilja dispenserna. 
 
11. Inkomna Skrivelser 

 
Frågan angående körning i depå från Landskrona motorklubb togs åter upp för diskus-
sion.  För körning i depå är det i första hand ”Sveriges rikes lagar” som ska följas och 
därefter SVEMOs regler i NT respektive SR. 
 
12. Mötesplanering 

 
Mötet beslutade att försöka lägga kommande sektionsmöten i anslutning till SM-
arrangemangen. Ett telefonmöte sker i slutet av januari för slutligt beslut av reglerna i 
Motocrosskalendern. 
 
Datum för nästa sektionsrådsmöte beslutade mötet att lägga i samband med Järvas 
SM-deltävling i Stockholm, den 21 maj. Huvudpunkterna för detta sektionsrådsmöte är 
att få en utvärdering av hur årets nya regler har fungerat under säsongsstarten samt hur 
samarbetet mellan sektion och distrikt skall utvecklas för framtiden. 
 
Övriga frågor 
 
13.  Utbildningsplan 2004 
 
Sektionen beslöt att Håkan Svensson har ansvaret i sektionen för utbildningsfrågorna. 
 
Beslutades om följande utbildningar: 

 
Domar och Banbesiktningsträff  8 februari 2004 
Tränarutbildning 1) Steg 2 Våren 2004 
Tränarseminarium 2) Steg 1-2 Våren 2004 
Sektionsrådsmöte  Distrikt 21 maj 2004 
 
1) Micke Brunzell föreslogs att i samråd med Jimmy Jonsson se över, planera och 

utveckla dagens Tränarutbildningar. 
2) Tränarseminarium samlar tränare med steg 1-2. Seminariet syftar till att kompe-

tensen hos tränare med steg 1-2 kontinuerligt måste uppdateras. För de som inte 
går dessa seminarier kommer giltigheten att utgå. Frågan om hur ofta tränarna 
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skall delta vid dessa seminarier för att få behålla licensen kommer att beslutas 
vid nästa sektionsmöte. Detta seminarium är en inledning i denna utveckling. 

 
Peter Isgren fick i uppdrag att vidarebefordra uppgifterna från denna punkt så att dessa 
publiceras på SVEMOs hemsida. 
 
14. Säkerhetsgruppen 
 
Mötet diskuterade säkerhetsgruppens vidare arbete. Sektionen såg det som självklart 
att ansvaret för detta arbete ligger hos Banbesiktningsmännen. Frågan ansågs viktig 
men p.g.a. tidsbrist beslutades att frågan tas upp vid nästa möte. 
 
15. Transpondrar 
 
Sektionen beslöt att samtliga elitförare skall ha egen transponder fr.o.m. 2004. Därefter 
skall övriga licensierade förare ha egen transponder fr.o.m. 2005. Detta beslut har bl.a. 
diskuterats vid sektionsrådsmötet i november och samtliga distrikt anser, liksom sek-
tionsmedlemmarna, att detta är en nödvändighet i dag. 
 
Inbjudna gäster, Nils-Göran och Daniel Hellkert, anslöt till mötet under förmiddagen dag 
2. De presenterade ett nytt anmälningsprogram där klubbarna kommer att kunna lägga 
ut sina tävlingar på nätet och där också kunna få in anmälning och betalning från förar-
na. Sektionen bedömde att programmet var ett svar på sin strävan att få ett bättre an-
mälningssystem än det som tillämpas idag. Praktiskt för alla parter.   
 
16.  Domar- och banbesiktningsträff 
 
Upplägget av Domar- och banbesiktningsträffen diskuterades. Håkan har ansvaret för 
detta. Träffen sker i Jönköping den 8 februari 2004. Håkan har också ansvaret för till-
sättning av domare till olika tävlingar. Sektionen ser ut domare för SM solo.  
 
17. Coach-grupperingar 
 
Sektionen beslöt att indelningen för förbundstränare och coacher blir enligt nedan: 
80cc 12-14 år 
Junior 15-17 år 
Elit  18 år  - uppåt 
 
18. Övrigt 
 
Sektionen efterlyste ett större engagemang från distrikten är det gäller bedömningar av 
inkomna dispenser och uppklassningsansökningar.  
 
Sektionen noterade också att det i protokoll som lagts ut på SVEMO´s hemsida finns 
utsedda ansvariga personer i motocrossfrågor. Det är viktigt att inte vilseleda läsarna 
med oriktig information. Motocrossektionen har ansvaret för samtliga frågor som rör mo-
tocrossen.  
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19. Mötet avslutades 
 

Ordförande Margareta Lindfors tackade deltagarna och gladde sig åt den arbetsvilja 
som finns i gruppen. Därefter avslutades mötet. 
 
  

 
Vid Protokollet  Justerat via mail 2004-01-19    

  
 

Peter Isgren    Peter Johansson 


