
   

Protokoll Dragracing 09–2021  
2021-10-12 kl.17.30-20.30 

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 teamsmöte. 

 

2. Val av justerare   

Till justerare valdes Pär Evensson. 

 

3. Föregående protokoll  

Föregående protokoll är ej klart, men kommer skickas till Reijje i veckan.  

 

4. Ekonomi 

Svemo Dragracing har tagit del av den aktuella ekonomirapporten för september. 

Budget och verksamhetsplan 2022 är nu inlämnat till styrelsen. 

Riksidrottsförbundet (RF) har fått pengar att fördela till idrotten, s.k. återstartstödspengar. Dessa kan 

användas till några i förväg olika inriktningar. Varje gren har fått i uppdrag utifrån dessa inriktningar 

att skapa förutsättningar till att anpassa var dessa pengar kan göra mest nytta i respektive 

verksamhet. Ansökningshandlingar och inriktningar skall tas fram och presenteras på hemsidan. 

 

5. Licenser 

Licensstatistik per 30 september 2021 dragracing 

Bas: 0 

Guldhjälm: 1 

Ungdom: 3 

Klubb: 1 

Junior: 3 

Senior: 20 

Classic: 3 

Elit: 7 

Totalt: 38 (46 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 

Anders Olsson har genomfört Junior Recruit i Vårgårda med en deltagare. Bilder från eventet finns på 

Svemo dragracings Facebooksida. 

Nils Lagerlöf har meddelat att han inte längre kan förvara tält och marknadsföringsmaterial. Pär 

Evensson får i uppdrag att hämta detta och förvara i Västerås en kortare period innan det kan 

förflyttas till kansliet. 

 

8. StreetBike 

Diskussion med våra projektledare pågår om hur vi kan få i gång denna verksamhet under 2022. 

Återstartstödspengar kommer finnas att söka för de föreningar som kan ha event med StreetBike. 

 

9. Säkerhet 

Senaste mötet var via teams den 13 september. Johan Ydreborg kunde inte delta. Mer finns att läsa 

här Säkerhetsrådet - Svenska Motorsportförbundet (svemo.se) 

 

10. Miljö 

Ronny Olsson och Fredrik Hansson deltog på Svemo/SBF Miljöforum den 2–3 oktober i Arlanda. 

Det handlade om ljudfrågor och biologisk hållbarhet där våra anläggningar har stor betydelse. 

Fossilfritt bränsle för tävlingsbruk, elfordon och hur man kan ladda dessa på anläggningar och 

backuper med batterilagring via Northvolt togs också upp. Det var också mycket intressant att höra 

hur SBF tänker i miljöfrågor. Diskussion fördes om hur man kan samverka mer emellan förbunden. 

Där kan vi berätta hur vårt samarbete med SBF inom dragracingen fungera. 

 

11. Utbildningar 

Fredrik Hansson deltog på Svemo utbildningskonferens den 9–10 oktober i Arlanda. 

Mycket handlade om hur vi ska utbilda framåt. Svemo har ju byggt en ny utbildningsplattform (IUP). 

Genom den kan vi ju lägga upp utbildningar så att dessa blir mer tillgängliga för alla. Frågan för 

dragracing blir vilka utbildningar som ska bli digitala. Under året har vi fotat och filmat från 

tävlingarna. Detta material är tänkt att kunna användas vid kommande utbildningar. 

Licensperioden blir förändrad för funktionärer och kommer nu bli som förarlicenserna, giltiga ett år i 

taget. Det blir därför viktigt att man betalar sin medlemsavgift om man vill ha en giltig licens som 

funktionär. 

mailto:dragracing@svemo.se
https://www.svemo.se/Service/Dokumentcenter/Protokoll/sakerhetsradet/


   

Guldhjälmsutbildningen gicks igenom. Det är väldigt många som går igenom den inom de andra 

grenarna. Dock har vi inte den utbildningen inom dragracing. 

Fredrik Hansson och Rejje Irén är anmälda till utbildarutbildningen i IUP som Fredrik Bauer ansvarar 

för. Upplägget sker med fyra träffar under hösten via teams, två träffar gör man på egen hand och 

två träffar med resterande anmälda deltagare. 

Vi behöver även ha en utbildning för nya och befintliga banbesiktare då ett par har slutat. 

 

12. Tekniska rådet 

Mötet som var planerat i augusti blev inställt. Nästa planeras till senare i höst. Det pågår en 

diskussion om hur rådet ska vara organiserat och hur en arbetsbeskrivning ska se ut. I dagsläget drivs 

det från kansliet, men meningen är att det ska drivas av någon ideell från någon gren med stöd av en 

koordinator från kansliet. 

 

13. Ärenden  

 

13.1 Covid-19 (corona) 

Nya restriktioner och regler har kommit vilket gör att det mesta öppnar upp igen i samhället och 

Svemo.  

Läs mer här Riktlinjer och riskanalyser för arrangörer - Svenska Motorsportförbundet (svemo.se) 

 

13.2 Ansökan om mästerskapstävling 2022 

Tre ansökningar om SM har inkommit. 

SHRA Sundsvall har ansökt om två tävlingar och SHRA Luleå om en tävling. 

Samtal pågår med ytterligare två tilltänkta arrangörer. Målet är att få till fem SM 2022. 

 

13.3 Nordiskt möte via Teams 6 oktober 

På mötet deltog Olli Koskinen, SML, Rejje Irén, Svemo, Jens Olaf Hersom, DMU. Egil Johnsrud, NMF, 

hade anmält förhinder. Rejje ser till att det kommer in protokoll till Svemo. 

Föregående år gicks igenom och även årets säsong. Alla länder var ju drabbade av pandemin vilket ju 

påverkat alla förbunden med inställda och flyttade tävlingar. Detta kunde man även se tydligt på 

uttagna förarlicenser hos alla. 

Inför 2022 planeras att återigen kunna arrangera NM med 5–6 tävlingar. Avtal med Speedgroup 

önskar man fortsätta med. 

 

  

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


   

 

13.4 Träffpunkt och motorsportfest 16 oktober 

Svemo träffpunkt kommer innehålla möte med sektioner och distrikt. Information om nuläget i 

Svemo kommer ges av styrelsen. På lördag kväll anordnas middag med prisutdelning med 

övernattning till söndagen.  

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

 

13.5 MC-mässan 

Mässan som var planerad till 28–30 januari 2022 har blivit inställd. 

 

13.6 Svemo Challenge  

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

 

14. Internationella tävlingar 

Inget nytt att rapportera då alla FIM tävlingar har blivit inställda. Några få nationella tävlingar har 

körts i Europa. 

 

15. Rapporter  

Inga rapporter inkomna. 

 

16. Övriga frågor  

Ronny ville höra om det fanns något intresse att ha en eller två föreläsningar från SRFO (Svenska 

Fordonsbyggares Riksorganisation). De besiktar bl.a. när det görs s.k. hemmabyggen på fordon. 

Svemo dragracing tar upp frågan med våra chefstekniker för att höra om intresse finns. 

 

17. Nästa möte 

Nästa möte planeras till teamsmöte tisdag den 16 november kl. 17.30. 

 

 

18. Avslutning 

Fredrik tackade alla deltagare för ett trevligt möte. 

 

Vid protokollet   Justerare för protokollet  

Fredrik Hansson   Pär Evensson 

2021-10-14    2021-10-15 


