
   

Protokoll Dragracing 08–2021  
Möte 2021-08-28 i Sundsvall och fortsättning 2021-08-31 via Teams 

 

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 här i Sundsvall. Det är 

över 1 år sedan vi hade fysiskt möte. Då det inte fanns tid att gå igenom alla punkter fortsatte mötet 

via teams två dagar senare. 

 

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/Allmän info/Dokumentcenter/Protokoll). 

 

4. Ekonomi 

Svemo Dragracing har tagit del av den aktuella ekonomirapporten. Verksamheten inom dragracing 

har inte blivit som planerad för pandemin Covid-19 i år. 

Budget och verksamhetsplan 2022 ska inlämnas till styrelsen senast 9 september och arbetet har 

påbörjats. 

Återstartstödansökan ska skickas in senast 1 september. Detta handlar om medel från RF till våra 

föreningar. 

 

5. Licenser 

Licensstatistik per 31 juli 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. 

 

7. Junior Recruit 

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

”Jösse” Olsson ges uppdraget att sköta samordningen med SHRA Borås så att körningen blir av. 

 

8. StreetBike 

Med restriktionerna från FHM (Folkhälsomyndigheten) 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 

Inget nytt att rapportera. 

 

10. Miljö 

Svemo Miljöforum kommer äga rum den 2–3 oktober på Quality Airport Hotel Arlanda. 

Ronny Olsson och Grenchefen kommer delta. 

Ronny Olsson rapporterar från El-racet på Gotland han varit och titta på. FIM har genomfört en första 

tävling där det var tre svenska förare som deltog på en nygjord bana som var anpassad till märket 

Cake el-hojar. Det var den tystaste tävling Ronny varit med på. Såg man inte att starten gick förstod 

man inte att heatet var i gång då det var nästintill helt tyst. Det hördes ett lite vinande ljud, det var 

allt. 

 

11. Utbildningar 

Inbjudan till Svemo utbildningskonferens den 9–10 oktober har inkommit. Konferensen kommer vara 

på Quality Airport Hotel Arlanda. 

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

delta. 

 

12. Ärenden  
 

12.1 Covid-19 (corona) 

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

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

Asfaltsgrenarna har med anledning av de förändringar som skett uppdaterat ramverken som består 
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av riskanalys och riktlinjer. Dessa ska användas av arrangörer/klubbar som vill genomföra både 

tränings- och tävlingsverksamhet. De har uppdaterats den 12 augusti och hittas här Riktlinjer och 

riskanalyser för arrangörer - Svenska Motorsportförbundet (svemo.se) 

 

12.2 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 fem tävlingar i olika delar av landet. 

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

fastställd blankett på hemsidan. 

SHRA Sundsvall har ansökt om två tävlingar. 

 

12.3 Nordiskt möte 

Mötet hålls via teams i september. En inbjudan kommer skickas ut i nästa vecka till de nordiska 

förbunden. 

 

12.4 Träff med alla grenar inom asfalt och dess adjungerade 15–16 oktober 

Förändringar har skett så att det nu i stället är en motorsportfest bli kombinerat med Träffpunkt den 

16 oktober. Det inplanerade mötet vi hade på lördagen för asfalt kan därför inte hållas. Just nu håller 

vi på att undersöka om det är möjligt under söndagen den 17 oktober i stället. 

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

Inbjudan har nu gått ut från Svemo centralt till pristagare och förbundsledning och sista dag att 

anmäla sig var 1 september. 

Från asfalt kommer Fredrik Hansson, Pär Evensson och Ronny Olsson att delta. 

 

12.5 Tekniska Rådet 

Mötet i augusti blev inställt. Nästa planeras till september. 

 

12.7 Svemo Challenge  

För mer information om Svemo Challenge se Svemo hemsida/Förbundet/Svemo Challenge.  

 

13. Internationella tävlingar 

Inget nytt att rapportera. Resultaten kommer publiceras på hemsidan. 

 

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


   

14. Rapporter  

14.1 USM och RM i Sundsvall i juli 

14.2 NM i Gardemoen 

14.3 NM i Tierp 

14.4 USM och RM i Sundsvall i augusti 

14.5 Tävling Vårgårda & T&T samt junior recruit genom Jösse 

14.6 Tävling Fällfors 

 

15. Övriga frågor  

Inga övriga frågor fanns. 

 

16. Nästa möte 

Nästa möte planeras hållas via Teams i oktober. 

 

 

17. Avslutning 

Fredrik tackade alla deltagare för två trevliga möten. 

 

 

Vid protokollet   Justerare för protokollet  

Fredrik Hansson   Rejje Irén 

2021-09-30    2021-10-11 


