
   

Protokoll Dragracing 07–2021  
Datum och tid: 2021-07-20 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 Pär Evensson 

 

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 fortfarande inte budget 

enligt plan, verksamheten inom dragracing har precis kommit i gång. 

Budget och verksamhetsplan 2022 ska inlämnas till styrelsen senast 9 september. 

 

5. Licenser 

Licensstatistik per 30 juni 2021 Dragracing 

Bas: 1 

Guldhjälm: 1 

Ungdom: 4 

Klubb: 1 

Junior: 3 

Senior: 19 

Classic: 7 

Elit: 4 

Totalt: 40 (42 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 

Vi har fått en förfrågan om att ha Junior Recruit på plats i Vårgårda i samband med tävlingen där i 

slutet av augusti och detta är något som Svemo dragracing ser som mycket positivt. Anders ”jösse” 

Olsson uppdras att sköta samordningen med SHRA Borås så att körningen blir av. 

Ingen annan verksamhet kommer ske som läget är nu. 

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 har inkommit med en rapport som är bilaga till 

agendan. 

10. Miljö 

Svemo Miljö forum kommer äga rum den 2–3 oktober, Quality Airport Hotel Arlanda. 

Inbjudan om deltagande har inkommit, Ronny anmäler sig för att delta. 

11. Utbildningar 

Vi har uppmanat våra funktionärer på kommande tävling i Sundsvall att fota och filma så att vi kan få 

hjälp med material till kommande digitala utbildningar. 

Inbjudan till Svemo utbildningskonferens den 9–10 oktober har inkommit, träffen kommer vara på 

Quality Airport Hotel Arlanda. 

Anmälan ska senast ske 1 september och från dragracing kommer Fredrik Hansson att delta 

 

12. Ärenden  
 

12.1 Covid-19 (corona) 

Nya restriktioner och regler har kommit under juni med lättnader och en mer återgång till ett 

normalläge. Svemo följer utvecklingen och upprättar de åtgärder som fortfarande krävs. 

Asfaltsgrenarana har med anledning av de förändringar som skett uppdaterat ramverken som består 

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

tränings- och tävlingsverksamhet. Dessa har uppdaterats den 30 juni, dessa hittar ni här Riktlinjer och 

riskanalyser för arrangörer - Svenska Motorsportförbundet (svemo.se) 

 

12.2 Skrivelse från förare i SCB. 

Förarna i SCB har lämnat in en skrivelse till Svemo dragracing gällande att inte delta i SM i år, detta 

då de måste lösa helårslicens för att få delta i dessa 2 tävlingar, läget är dock osäkert då det inte ens 

är säkert att dessa 2 tävlingar kan genomföras.  

 

 

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


   

12.3 Förändringar gällande Tävlingar 2021 SM, RM 

Med anledning av skrivelsen från förarna beslutar Svemo dragracing att ställa in SM i SCB 2021. 

USM och RM genomförs som tidigare planerat, en dialog har skett med SHRA Sundsvall och de har 

informerats om beslutet. 

 

Statustävlingar 2021: 

SHRA Sundsvall Sundsvall Raceway 23–25 juli USM/RM 

SHRA Sundsvall Sundsvall Raceway 27–29 augusti USM/RM 

 

 

NM 

SHRA Sundsvall (Sverige) Sundsvall Raceway 23–25 juli 

NDRG (Norge) Gardermoen 5–8 augusti 

NDRS MC (Sverige) Tierp Arena 12–15 augusti 

 

12.4 Norska Motorsportförbundet 

Skrivelse gällande en avstängning av en förare från Norska förbundet (NMF) har inkommit från Geir 

Lilletvet, jurist i NMF. 

Beslut taget av NMF gäller från 19 juli till 19 september. 

Grenchefen har kontaktat arrangören där föraren är anmäld och meddelat att anmälan inte längre är 

giltig då föraren inte längre har en giltig licens, föraren får ej heller ha idrottsligverksamhet under 

denna tid.  

 

12.5 Träff med alla grenar inom Asfalt och dess adjungerade 15–16 oktober 

Inom asfalt så kommer vi att inbjuda alla våra adjungerade till denna träff som innefattar middag 

fredag med övernattning till lördag där kommer vi att diskutera aktuella saker för varje gren 

tillsammans under förmiddagen, meningen är att vi allihop ska träffas igen och lära känna varandra. 

Inbjudan kommer skickas ut till samtliga adjungerade. 

Svemo centralt anordnar middag med prisutdelning 16 oktober med övernattning till söndagen. 

Inbjudan har gått ut från Svemo centralt, till pristagare och förbundsledning. 

 

12.5 Tekniska Rådet 

Nästa möte är planerat att hållas digitalt den 4 augusti. 

 

12.6 Tillfälliga licenser 

SM 2021 har blivit inställt, förare som inte löst helårslicens kan ansöka om att lösa tillfällig licens för 

aktuell tävling förare avser att köra. Ansökan mejlas till dragracing@svemo.se 



   

 

12.7 Ansökan om mästerskapstävling 2022. 

Svemo dragracing har en dialog med en tilltänkt promotor av våra mästerskapstävlingar 2022 då vi 

behöver säkerhetsställa att vi kan ha en serie på minst 5 tävlingar i olika delar av landet. 

Arrangörer som är intresserade av att ansöka om SM/RM datum ska göra det senast 31 augusti 2021, 

via fastställd blankett på hemsidan. 

 

12.8 Svemo Challenge ansökan 2021 

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

 

13. Internationella tävlingar 

Inget nytt att rapportera, det mesta är inställt förutom NM i år. 

 

14. Rapporter  

14.1 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. 

Skrivelsen blev avslagen då styrelsen anser att problemen är mer omfattande inom dragracing än 

enbart licensfrågan. 

 

15. Övriga frågor  

Inga övriga frågor fanns. 

 

16. Nästa möte 

Datum för nästa möte planeras till USM/RM finalen i Sundsvall den 28 augusti. 

 

17. Avslutning 

 

Fredrik tackade alla deltagare för ett trevligt möte. 

 

Vid protokollet   Justerare för protokollet  

Fredrik Hansson   Pär Evensson 

2021-08-24    2021-08-25 


