
 

 

  

Protokoll Dragracing 1–2022  
2022-01-18 kl.17.30-20.00 

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 årets första teamsmöte. 

 

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 

Vi har hittills fått en ansökan från SHRA Luleå för återstartstöd för att få igång verksamheten som mer 

eller mindre legat nere under 2 år. Utöver det så förs samtal med ytterligare två föreningar som vill 

återstarta sin verksamhet och även anordna Test & Tune. 

 

5. Licenser 

Licensstatistik per 31 december 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 

Inget nytt att rapportera. 

 

8. StreetBike 

Inget nytt att rapportera. 

 

9. Säkerhet 

Nästa möte 7 februari 7 kl. 19.00. 

 

10. Miljö 

Svemo miljösamordnare har blivit mer engagerad inom SBF. Detta är mycket bra för dragracingen som 

genomför sin verksamhet ihop med SBF. 

Miljöforum med Svemo - SBF flyttas från 12–13 mars till prel. 22–23 oktober pga. pandemin och dess 

restriktioner. 

 

11. Utbildningar 

Mejl har skickats ut till alla som behöver gå fortbildningar för att behålla sina licenser.  

Förslag på datum: 

Fortbildning tävlingsledare planeras för två tillfällen, /Norrköping 3 april / Sundsvall 23 april 

Tekniker och Chefstekniker planeras för två tillfällen, Norrköping 2 april/Sundsvall lördag 23 april  

Supervisor planeras till söndag 20 mars, Arlanda, dagen efter FIM Europe utbildningen ca 10.00-16.00 

 

Starters utbildning blir i Norrköping söndag 3 april i Svemo huset. 

Banbesiktare planeras tillsammans med SBF till hösten, plats inte klart. 

Nya tävlingsfunktionärer planeras för en kommande webbutbildning till våren. 

FIM Europe 

Vi har även en del funktionärer som innehar FIM Europe licenser. Vi har därför haft en diskussion med 

Job Heazen i kommissionen och planerar att ha utbildning för Sporting officiells med Jari Halonen och 

Job för technical officiells. 

Planerat datum är lördagen den 19 mars, Arlanda, Clarion Hotel. 

Inbjudan till berörda personer ska skickas ut. Info om att utbildning kommer hållas har sedan tidigare 

skickats till varje förbunds dragracingsektion. 
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12. Tekniska rådet 

Nästa möte sker när det finns ett behov av det från någon gren. 

 

13. Ärenden  

13.1 Skrivelse från Roger Lyren angående licenser  

Roger planerar för att göra en enklare och tydligare bild vad varje förbund i Norden har för licenser och 

vad dessa kostar samt vad förare måste ha för licenser och dokumentation för att delta på EM-tävlingar. 

Grenchefen sammanställer info och skickar till Roger. 

 

13.3 Mästerskapstävlingar 2022 

Nu har totalt fyra ansökningar till SM inkommit. 

SHRA Borås har ansökt att få köra på Vårgårda. Sundsvall har tidigare ansökt om två tävlingar och SHRA 

Luleå om en tävling. 

27–29 maj SHRA Borås Vårgårda Raceway 

8–10 juli SHRA Luleå Piteå Raceway 

22–24 juli SHRA Sundsvall Sundsvall Arena 

26–28 augusti SHRA Sundsvall Sundsvall Arena 

 

Beslut fattades att dessa tävlingar utgör SM-kalendern för 2022. Grenchefen meddelar beslut till varje 

förening. 

 

13.4 Nya adjungerade 

Vi har tidigare sett att vi behöver förstärka vår organisation med fler adjungerade. Vi håller nu på att titta 

på hur en arbetsbeskrivning skulle kunna se ut. Detta är pågående och inte färdigt än. 

 

13.5 Carnet handlingar 

Det är idag oklart vad det är för tullregler som gäller för våra förare när de ska tävla i länder som inte 

tillhör EU. Grenchefen lyfter frågan inom Idrottsgruppen och hur detta hanteras inom de andra 

sportgrenarna inom förbundet. 

 

14. Internationella tävlingar 

Inget nytt att rapportera. Säsongen är färdig.  

Svemo dragracing kommer att anmäla Rejje Irén till att bli observatör i FIM Europe dragracing 

kommission från 2022. 

 

 

 

 



 

 

  

15. Rapporter  

15.1 Tekniska rådet 

Skrivelsen vi mottog i december angående hur det ser ut med ersättningar inom dragracing för EM-

tävlingar för de tekniska cheferna på tävling, är nu besvarad av grenchefen. 

 

15.2 Elitplan 2022 
Grenchefen har skrivit dokumentet elitplan för 2022. Detta är inlämnat till sportchefen den 28 december 
2021 för beslut. 
Alla grenars elitplaner kommer att finnas tillgängliga på hemsidan efter att de är beslutade. 
 

16. Övriga frågor  

Inga övriga frågor fanns. 

 

17. Nästa möte 

Nästa möte planeras till teamsmöte 22 februari 2022 

 

18. Avslutning 

Fredrik tackade deltagarna för årets första möte. 

 

 

Vid protokollet     Justerare för protokollet  

Fredrik Hansson     Rejje Irén 

2022-01-23     2022-01-26 

 


