
 

 

  

Protokoll Dragracing 4–2022  
2022-06-07 kl.17.30 -19.00 

Plats: Teamsmöte 

Deltagare - Svemo  

Fredrik Hansson  Grenchef 

Rejje Irén  Adjungerad 

Pär Evensson   Gren tekniker     

Ronny Olsson  Anmält förhinder att delta 

      

1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen 

Grenchef Fredrik Hansson hälsade alla deltagare välkomna till teamsmötet. 

 

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 

Ytterligare medel för återstartstöd 2022 har inkommit, så dessa ska fördelas ut. 

Vi har därför beviljat vår nya SM-arrangör NDRS stöd för att åter öppna Tierp och en 

deltävling i SM, USM och RM. 

 

5. Licenser 

Licensstatistik per 31 maj 2022 dragracing 

Bas: 0 

Guldhjälm: 1 

Ungdom: 2 

Junior: 3 

Senior: 23 

Classic: 2 

Elit: 7 

Totalt:  38 (19 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 ”Jösse” Olsson har varit i Borås 14 maj samt även på 1:a SM-tävlingen i Vårgårda 

26-28 maj. Jösse har pratat med Yasmine Bengtsson om hon kan tänka sig vara med och 

driva projektet nu när alla kan träffas. Projektplan skall uppdateras för verksamheten. Rejje 

får i uppdrag till nästa möte att ha en diskussion med Yasmine för att se hur hon ställer sig till 

att bli projektledare. 

 

8. StreetBike 

Inget nytt att rapportera. 

 

9. Säkerhet 

Inget nytt att rapportera. 

 

10. Miljö 

Vi har tagit del av inbjudan till Svemo Miljöforum 21–23 oktober i Arlanda. 

 

11. Utbildningar 

Banbesiktningsträff har diskuterat under flera år att ha gemensamt med SBF. 

Vi har därför föreslagit tre olika datum till Helene Rapp/SBF: 

V35 3-4 Sep, v.37 17-18 Sep eller v.39 1-2 Okt. 

SBF har svarat den 1 juni att v.35 eller v.37 passar bäst, beslut tas vid nästa möte. 

Diplom ska göras och skickas till alla som har gått årets utbildningar. 

Förfrågan har inkommit från Söderhamn om att ha en uppkörning på kommande T&T då det 

inte finns en supervisor på plats. Vi utser TL Ulf Lundgren TA 16977 att vara ansvarig. 

 

12. Tekniska rådet 

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

13.1 Banbesiktning 2022 

Följande banor har besiktigats om. 

SHRA Luleå – Pite Dragway 

SHRA Borås - Vårgårda Dragway 

Night Cruisers Färnäs IF - Tallhed Raceway 

 

13.2 Svemo kläder 

Beställning av kläder för alla supervisors kommer göras inom kort. För resterande 

adjungerade ska det göras så fort som möjligt. Mejl ska skickas ut till alla med förfrågan om 

vad de har behov av och sen sker beställningen. 

 

13.3 Ny Supervisor 2022 

Kajsa Andersson har tackat nej till att bli ny supervisor av hälsoskäl. Vi behöver därför 
fortsätta försöka finna nån ny bosatt i Norrland för kortare resväg till tävlingar. 

 

13.4 ETA-Carnet handlingar 

För att försöka hjälpa våra förare som reser, framför allt till England, så har frågan skickats till 

FIM-E dragracing som har aviserat att de ska ta upp frågan med den engelska arrangören. 

Grenchefen har även skrivit till SBF/Magnus Krokström för att fråga hur SBF hanterar frågan 

mot sina medlemmar. 

 

13.5 Elitstöd 

Elitstöd ska fördelas på Kalle Lyrén, Tomas Pettersson samt Rikard Gustavsson, beroende 

på hur många EM-tävlingar de åker på och hur många tävlingar de kör i England. 

 

13.6 NM-avtal 2022 

Nytt avtal har skrivits mellan Speedgroup och NMC 31 maj 2022. 

 

  



 

 

  

13.7 NM-tävlingar och regler 2022 

Det är nu klart att det blir tre NM-tävlingar 2022. Svemo hemsida är uppdaterad med datum 

och regelverk. 

7-19 juni Tierp Arena, Sverige 

4-7 augusti Gardemoen, Norge 

11-14 augusti Tierp Arena, Sverige 

 

Regler hittar du här 2022 - Dragracing (svemo.se) 

 

13.8 FIM-E Dragracing observatör 

Reinhold ”Rejje” Irén har blivit utsedd till observatör för FIM Europe.  

Vi gratulerar Rejje till uppdraget! 

 

13.9 FIM-E kongressen i Bukarest 2 juli 

FIM-E Dragracing ställer in den planerade träffen 2 juli. Detta pga. nya corona problem i 

vissa länder, vilket innebär att alla inte skulle haft möjlighet att delta. 

 

13.10 Nordiskt grenmöte dragracing 2022 

Dragracingen ska skicka ut mötesinbjudan till den planerade EM-tävlingen i Tierp, lördag den 

13 augusti, för att där hålla ett fysiskt nordiskt möte. Inbjudan skall tas fram och mejlas ut 

under juni. 

 

14. Internationella statustävlingar 

EM-kalendern med fyra tävlingar samt regler finns här  https://www.fim-europe.com/drag-

bike/ 

 

14.1 Nationella tävlingar 

SM i Vårgårda den 26–28 maj med Classic, åtta deltagare, en Junior Dragbike, SCB, sex 

deltagare, totalt 15 hojar. 

Rejje gör en aktuell tabell för SM, USM och RM, som kommer publiceras på hemsidan. 

 

15. Rapporter  

Inget att avrapportera. 

 

https://www.svemo.se/Sporter/Dragracing/tavling/NordicChampionshipDragbike/2022/
https://www.fim-europe.com/drag-bike/
https://www.fim-europe.com/drag-bike/


 

 

  

16. Svemo Challenge (Topp & Talang) 

Mer information finns på vår hemsida: 

https://www.svemo.se/forbundet/Elitsatsningar/SvemoChallenge/ 

 

17. Övriga frågor  

Inga övriga frågor togs upp. 

 

18. Nästa möte 

Nästa möte planeras till teamsmöte 28 juni 17.30. 

 

19. Avslutning 

Fredrik tackade deltagarna för årets fjärde möte. 

 

 

Vid protokollet     Justerare för protokollet  

Fredrik Hansson     Rejje Irén 

2022-06-07      2022-06-08 

 

https://www.svemo.se/forbundet/Elitsatsningar/SvemoChallenge/

