
   

Protokoll Dragracing 06–2021  
Datum och tid: 2021-06-22 kl. 17.30-19.30 

Plats: Teamsmöte 

Deltagare - Svemo  
Fredrik Hansson  Grenchef 

Rejje Irén  Adjungerad 

Pär Evensson   Gren tekniker 

Ronny Olsson  Miljö 

 

1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen 

Grenchef Fredrik Hansson hälsade alla deltagare välkomna till månadens möte. 

 

2. Val av justerare   

Till justerare valdes Rejje Irén 

 

3. Föregående protokoll  

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. Protokollet finns publicerat på Svemo.se 

(Dragracing, Dokumentcenter, Protokoll). 

 

4. Ekonomi 

Svemo Dragracing har tagit del av den aktuella ekonomirapporten och följer inte riktigt budget enligt 

plan, verksamheten inom dragracing har inte kommit i gång, som planerat. Det kommer bli nya 

fokusområden för budgeten till 2022 som handlar om återstart av verksamheten till ett läge som är 

utan pandemin, hur IUP blir en naturlig del i alla våra utbildningar mm. 

 

5. Licenser 

Licensstatistik per 31 maj 2021 Dragracing 

Bas: 0 

Guldhjälm: 0 

Ungdom: 1 

Klubb: 0 

Junior: 1 

Senior: 11 

Classic: 3 

Elit: 4 

Totalt: 20 (33 under samma period förra året) 

6. Uppklassningar/ Nedklassningar Dragracing 

Ingen ansökan om upp-/nedklassning har inkommit. 

Ansökan om uppklassning mejlas till Svemo Dragracing på dragracing@svemo.se.  

Alla upp- och nedklassningar publiceras på Svemos hemsida. 

 

mailto:dragracing@svemo.se


   

7. Junior Recruit 

Fredrik har pratat med Nils Lagerlöf och diskuterat i hur vi kan återstarta inför 2022. 

Ingen verksamhet kommer ske som läget är nu 2021. 

8. StreetBike 

Med restriktionerna från FHM är det i dagsläget svårt att genomföra ett evenemang. Frågan 

bordläggs till dess att man vet mer om hur situationen med den rådande pandemin utvecklar sig.  

 

9. Säkerhet 

Säkerhetsrådet möte var den 7 juni, Johan Ydreborg ska inkomma med en rapport. 

10. Miljö 

Ronny Olsson informerade om diskussioner som pågår gällande hur länge fossila bränslen kommer få 

användas. 

11. Utbildningar 

Hur ska vi få till utbildningar till IUP, vi vet att vi behöver ha in bilder och filmer från olika funktioner 

på tävlingarna, som vi kan använda när utbildningsmaterialet ska bli digitalt till Svemo 

utbildningsplattform (IUP) inför 2022. Vi kommer uppmana våra funktionärer att fota och filma så att 

vi kan få hjälp med material på det sättet. 

 

12. Ärenden  
 

12.1 Tävlingsförbud upphävs 31 maj. 

Myndigheternas restriktioner och rekommendationer ska efterföljas.  

Svemo VU fattade beslut om att ta bort tävlingsförbudet från och med 1 juni 2021. 

Ramverk för hur tävlingsverksamhet ska kunna genomföras gäller fortfarande inom varje gren, med 

hänsyn taget till andra gällande regler och rekommendationer. Ramverken består av riskanalys och 

riktlinjer som ska användas av arrangörer/klubbar som vill genomföra både tränings- och 

tävlingsverksamhet. Dessa har uppdaterats den 1 juni, dessa hittar ni här Riktlinjer och riskanalyser 

för arrangörer - Svenska Motorsportförbundet (svemo.se) 

Nya uppdaterade riktlinjer komma att gälla från 1 juli. 

 

12.2 Skrivelse till Svemo styrelse angående tillfällig licens på SM 2021 

Svemo dragracing har gjort en skrivelse om att få använda tillfällig licens på årets 2 SM tävlingar, 

generellt för att få köra SM krävs uttagen helårslicens med elitlicens 

Varför vi lämnat in en skrivelse är ju att det är oklart om det ens går att köra dessa 2 SM, för våra 

förare så skulle det ju underlätta att kunna lösa en tillfällig licens när man faktiskt vet att tävlingen bli 

av och inte som nu, då man måste lösa en helårslicens och riskera att inte få tillbaka licensavgiften 

om tävlingarna blir inställda likt 2020. 

https://www.svemo.se/forbundet/Corona/riktlinjerochriskanalyserforarrangorer/
https://www.svemo.se/forbundet/Corona/riktlinjerochriskanalyserforarrangorer/


   

12.3 Tävlingar 2021 

SM, RM 

I år blir det tyvärr endast 2 SM/RM i kalendern. 

Statustävlingar 2021: 

SHRA Luleå Pite Dragway 9–11 juli                inställd 

SHRA Sundsvall Sundsvall Raceway 23–25 juli  

SHRA Sundsvall Sundsvall Raceway 27–29 augusti 

   

 

 

NM 

NDRS MC (Sverige) Tierp Arena 10-13 juni, inställd (Covid-19) 

FHRA (Finland) Kauhava 8-10 juli, inställd (Covid-19) 

SHRA Sundsvall (Sverige) Sundsvall Raceway 23–25 juli 

NDRG (Norge) Gardermoen 5–8 augusti 

NDRS MC (Sverige) Tierp Arena 12–15 augusti 

 

12.4 Träffpunkt Svemo 16 oktober 

Styrelsen tanke är att alla sektioner ska bli inbjudna till en fysisk träff, då det inte heller har gått att 

dela ut priser på förbundsmötet då det ju var digitalt, så är tanken att de ska ske på denna träff. 

Styrelsen vill också att detta ska bli ett litet återstarts möte efter pandemin, då vi inte har kunnat 

träffas under lång tid pga. Av pandemin, det blir ett upplägg likt ett förbundsmöte utan själva mötet, 

tid för socialt umgänge och att ha diverse möten. Inbjudan riktar sig till alla inom våra sektioner, för 

vår del även alla som är adjungerade.  

12.5 Tekniska Rådet 

Äntligen har gruppen nu blivit komplett, detta betyder att det nu finns en person från varje gren i 

rådet, för dragracing sitter Pär Evensson och Ronny Olsson, Ronny bidrar med el och batteriteknik. 

Nästa möte är planerat att hållas digitalt den 4 augusti. 

12.6 Ansökan tävling 

Night Cruisers Färnäs har ansökt om 2 tävlingar, midsummer festival 24–27 juni och Autumn Open 

20–22 augusti på Tallhed raceway, tävlingarna är beviljade i Svemo TA. 

 

12.7 Supervisor 2021 

Följande har blivit utsedda att vara supervisor, midsummer festival 24–27 juni, Eva Pålsson och 

Autumn Open 20–22 augusti inte klart. 

12.6 Svemo Challenge ansökan 2021 

Svemo Challenge planerar åter en fysisk träff på Bosön, helgen den 27-29 augusti. 

För mer information om Svemo Challenge se, Svemo hemsida> Förbund> Svemo Challenge.  

 



   

13. Rapporter  

13 1 Möte mellan sektioner och styrelsen. 

FH rapporterar från mötet med styrelsen, tisdagen den 8 juni. 

 

13.2 Förtydligande licenser  

På vår Svemo dragracing grupp på Facebook har vi gjort förklaringar på när olika licenser kan 

användas och till vad, detta då vi fått många frågor till oss under våren.  

 

14. Övriga frågor  

 

15. Nästa möte 

Datum för nästa möte planeras till den 20 juli kl. 17.30 via Teams. 

 

16. Avslutning 

Fredrik tackade alla deltagare för ett trevligt möte. 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justerare för protokollet  

Fredrik Hansson   Rejje Irén 

2021-06-22    2021-06-?? 


