
 

 

  

Protokoll Dragracing 2–2022  
2022-02-22 kl.18.00 -19.30 

Plats: Teamsmöte 

Deltagare - Svemo  

Fredrik Hansson  Grenchef 

Rejje Irén  Adjungerad 

Ronny Olsson  Miljö 

Pär Evensson   Gren tekniker     

      

1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen 

Grenchef Fredrik Hansson hälsade alla deltagare välkomna till teamsmötet. 

 

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/Allmän info/Dokumentcenter/Protokoll). 

 

4. Ekonomi 

Årsredovisningen för 2021 är genomgången och klar. 

Tre ansökningar för återstartstöd är beviljade och de medel vi fått för 2021 är nu utdelade. 

Under februari 2022 har vi fått ytterligare medel att fördela till dessa inriktningar: 

• Nystarta arrangemang 

• Tävling 

• Träning 

• Utbildning 
 

 

5. Licenser 

Licensstatistik per 31 januari 2022 dragracing 

Bas: 0 

Guldhjälm: 1 

Ungdom: 0 

Klubb: 0 

Junior: 3 

Senior: 7 

Classic: 2 

Elit: 1 

Totalt:  11 (4 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 

Rapport från Johan Ydreborg. 

Varje gren avrapporterade vad som händer inom grenens säkerhetsarbete. Inom Dragracing 

blir det intressant att se om några hörsammar rekommendationen i de senaste reglerna att 

använda bröstplatta då mage och bröst är helt oskyddade vid en vurpa. 

 

10. Miljö 

Peder Eneroth deltager på FIM Miljöutbildning i Finland den 23–24 april. 

 

11. Utbildningar 

Mejl har skickats ut till alla som behöver gå fortbildning för att behålla sin licens.  

Fastställda datum och inbjudan har gått ut: 

- Fortbildning tävlingsledare två tillfällen Norrköping söndag 3 april / Sundsvall söndag 24 

april. Anmälda till Norrköping är 7st Och till Sundsvall är 1 st 

- Tekniker och Chefstekniker två tillfällen, Norrköping lördag 2 april/Sundsvall lördag 23. 

Anmälda till Norrköping är 7st och till Sundsvall är 1st. 

- Supervisor blir söndag 20 mars, Arlanda, dagen efter FIM Europe utbildningen ca 10.00-

16.00. Alla supervisors har nu anmält sig dock ej Germund som vill sluta. 

- Starters utbildning blir i Norrköping söndag 3 april i Svemo huset. Hittills har vi 1st anmälda. 

 

FIM Europe 

Vi har även en del funktionärer som innehar FIM Europe licenser. Vi kommer därför att ha 

utbildning för Sporting officiells med Jari Halonen och Job Heezen för Technical officiells. 

Datum är lördagen den 19 mars, Arlanda, Clarion Hotel. 

Inbjudan till berörda personer har skickats ut och hittills har vi anmälda deltagare från Svemo 

7st, Norge 4st och Litauen 2st. 

 

mailto:dragracing@svemo.se


 

 

  

12. Tekniska rådet 

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

 

13. Ärenden  

13.1 Mästerskapstävlingar 2022 

Fyra tävlingar beviljas för RM/USM/SM. 

26–29 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 

 

Grenchefen har meddelat beslut till varje förening. 

 

13.2 Carnet handlingar 

ATA carnetinformation vid tävlande utanför EU finns nu på Svemo hemsida att läsa mer om. 

Se här Tullhandling för tävlingsfordon (ATA-Carnet) - För förare (svemo.se) 

 

13.3 Supervisor 

Vi kommer behöva undersöka vem som kan ersätta Germund i norra Sverige. Förslag har 

inkommit på tävlingsledare Kajsa Andersson. 

Rejje får i uppdrag att kontakta Kajsa och förhöra sig om intresse. Rapport vid nästa möte. 

 

13.4 Grensektionsmöte 1 april 

I samband med Förbundsmötet brukar Svemo centralt bjuda in till möte med sektioner och 

grenchefer. Grenchefen har anmält sig och kommer att delta. 

 

13.5 Förbundsmöte 2 april i Sollentuna 

Grenchefen Fredrik Hansson deltar på mötet. 

 

14. Internationella tävlingar 

En preliminär EM-kalender har kommit och förhoppningsvis så kan det bli två tävlingar i 

Sverige som kan köras på Tierp i juni och augusti. Diskussion med arrangör pågår. EM-

regler är även de uppdaterade inför årets säsong. 

Preliminär EM-kalender och regler finns här  https://www.fim-europe.com/drag-bike/ 

 

 

 

https://www.svemo.se/Service/forforare/tullhandlingfortavlingsfordonata-carnet/
https://www.fim-europe.com/drag-bike/


 

 

  

15. Rapporter  

15.1 Utbildningsmöte via teams 9 februari.  

Fredrik har deltagit i ett möte med några andra grenar inom Svemo som har kommit igång 

med digitala utbildningar inom IUP och de förklarade för och nackdelar och vad man ska 

tänka på inför att lägga upp sin grens utbildningar. 

 

15.2 Förarutbildning i IUP 

Fredrik har deltagit i ett par möten med utvecklaren, Consid, om hur utformningen kan se ut 

för teorin och genomförandet av den praktiska uppkörningen via IUP. I slutet av februari skall 

det gå att testa systemet och det kommer att tas i bruk under våren om allt går som det ska. 

Idag är det supervisors som är ansvariga examinatorer och det kommer det även att vara i 

IUP. Utbildning kommer ske med alla berörda supervisors. 

 

16. Övriga frågor  

Inga övriga frågor togs upp. 

 

17. Nästa möte 

Nästa möte planeras till teamsmöte 29 mars 2022. 

 

18. Avslutning 

Fredrik tackade deltagarna för årets andra möte. 

 

 

Vid protokollet     Justerare för protokollet  

Fredrik Hansson     Pär Evensson 

2022-03-05      2022-03-07 

 


