
 

Protokoll Roadracing Minimoto 05–2021 
2021-07-21 (19:00 –21.00) 

Teamsmöte 

Deltagare  

Fredrik Hansson Grenchef 
Åke Rydergren  Adjungerad Minimoto 
Niclas Wärlander Grentekniker 
Henrik Björling  Förarrepresentant 
 
Anmält förhinder 
Robert Wallberg Adjungerad Minimoto 
Ulf Sjövald  Grentekniker 
Per Holmström  Adjungerad Classic 
 
1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen  
Grenchef Fredrik Hansson hälsade alla deltagare välkomna till kvällens teamsmöte.  
 
 
2. Val av justerare 

Niclas Wärlander valdes till justerare för dagens protokoll.  

 

3. Föregående protokoll  

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. Protokollet finns publicerat på Svemo.se 

(Roadracing, Dokumentcenter, Protokoll).  

 

 

4. Ekonomi 

Svemo Roadracing har tagit del av den aktuella ekonomirapporten och följer fortfarande inte riktigt 

budget enligt plan, verksamheten rullar på men inom vissa områden har vi inte kommit i gång, det 

gäller framförallt vår prova på verksamhet genom Start2ride, vi hoppas att komma igång under 

hösten. 

Budget och verksamhetsplan 2022 ska inlämnas till styrelsen senast 9 september. 

 

5. Licenser 

Licensstatistik per 30 juni 2021 Roadracing. 

Bas: 297 

Ungdom: 11 

Junior: 39 

Senior: 235 

Classic: 90 

Elit: 65 

Parad RR: 11 

Totalt: 737 (579 under samma period förra året)  



 

Licensstatistik per 30 juni 2021 Minimoto  
Klubblicens: 23 
Ungdom: 18 
Junior: 2 
Senior: 22 
Guldhjälm: 14 
Totalt: 79 (68 under samma period förra året)  
 
6. Uppklassningar/Nedklassningar Roadracing 
Rasmus Lindström har inkommit med ansökan om uppklassning till elit, vilket har beviljats. 
Ingen ansökan om nedklassning har inkommit. 
Alla upp- och nedklassningar publiceras på Svemos hemsida (Roadracing/Förarlicens/uppklassningar 
Nedklassningar). Ansökan om uppklassning mailas till roadracing@svemo.se.  
 
 
7. Projekt Start2Ride Junior 

Alla klubbar är välkomna att lämna in önskemål om datum, dessa mailas till 

start2ridejunior@svemo.se 

Vill du veta mer om barn-och ungdomsprojektet kan du läsa mer på Svemos hemsida under 

Roadracing> Allmän info > Start2Ride Junior. Du är även varmt välkommen att mejla dina frågor eller 

funderingar till start2ridejunior@svemo.se 

 

8. Säkerhet 

Inget nytt att rapportera inför dagens möte. 

9.  Miljö 

Ferrita har gått med på att hjälpa oss att ta fram en lösning som ska fungera, det kommer dock att ta 

tid anspråk då det måste testas fram ett system som kan klara dagens nivå, vi har utsett BMW 

teamet nr 93 i Superbike att vara vårt testobjekt, teamet har gladligen ställt upp då de har stora 

problem att få ner ljudnivån. Teamet har varit hos Ferrita i Köping den 28 juni och gjort en del tester 

och även fått med sig 4 prototyper, Svemo har kontaktat Gelleråsen så att teamet skulle få möjlighet 

att prova prototyperna innan tävlingen på Mantorp vilket också har skett, tyvärr så klarade de första 

prototyperna inte ljudnivån, så arbetet fortgår och nya tester kommer ske. 

Mantorp genomförde ljudtest mellan 15–17 på onsdagsträningen och det var 30st som hade anmält 

sig för att få sina värden kollade, de som inte klarade sig har blivit underrättade och måste vidta 

åtgärder för att få fortsätta att köra. 

Inbjudan om deltagande i Svemo Miljö forum, 2–3 oktober på Quality Airport Hotel Arlanda har 

inkommit och vår miljöansvarig Ronny Olsson har anmält sig och kommer delta tillsammans med 

grenchefen. 

 

 

 

mailto:start2ridejunior@svemo.se


 

10.  Utbildningar 

Utbildning för nya tekniker kommer ske onsdagen den 28 juli, under Bike Week i Karlskoga. 

Träningsledare utbildning kommer ske hos LMS på Sviestad, torsdagen den 29 juli. 

Förfrågan har inkommit att ha fler träningsledare utbildningar under hösten från Filip Backlund 

Motorförening. 

Inbjudan till Svemo utbildningskonferens den 9–10 oktober har inkommit, träffen kommer vara på 

Quality Airport Hotel Arlanda.  Anmälan ska senast ske 1 september och från roadracing kommer 

Grenchefen att delta. 

 

11. Ärenden 

11.1 Covid-19 (corona) 

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

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

Asfaltsgrenarana har med anledning av de förändringar som skett uppdaterat ramverken som består 

av riskanalys och riktlinjer som ska användas av arrangörer/klubbar som vill genomföra både 

tränings- och tävlingsverksamhet. Dessa har uppdaterats den 30 juni, dessa hittar ni här Riktlinjer och 

riskanalyser för arrangörer - Svenska Motorsportförbundet (svemo.se) 

 

11.2 Förändring tävlingskalender roadracing 2021 

Linköping MS har haft svårt att få till en ersättnings tävling, under en längre tid har Svemo och LMS 

diskuterat om och hur vi kan behålla en kalender med 6 deltävlingar för året. Planen har varit att 

försöka arrangera en tävling under hösten på Sviestad. Att hitta ett ersättningsdatum har dock visat 

sig mycket svårt, då banan är fullt uthyrd under hösten. 

11.3 Classic 

MCHK-R har öppnat inbjudan till 56 års racet och det kommer arrangeras publikfritt. 

11.4 Minimoto RM 

Anmälan till tävling 2 i Borås kommer öppna under vecka 29. 

11.5 Träff med alla grenar inom Asfalt och dess adjungerade 15–16 oktober 

Inom asfalt så kommer vi att inbjuda alla våra adjungerade till denna träff som innefattar middag 

fredag med övernattning till lördag där kommer vi att diskutera aktuella saker för varje gren 

tillsammans under förmiddagen, meningen är att vi allihop ska träffas igen och lära känna varandra. 

Inbjudan kommer skickas ut till samtliga adjungerade. 

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

Inbjudan har nu gått ut från Svemo centralt till pristagare och förbundsledning. 

 

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


 

11.6 Ansökan om mästerskapstävling 2022. 

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

via fastställd blankett på hemsidan.  

 

12. Rapporter 

12.1 Utbildningar 

Några funktionärsutbildningar har genomförts av våra föreningar, kunskapstesten har skett digitalt 

och det har fungerat om än i en annorlunda form jämfört med att träffas fysiskt. 

12.2 Classic  

Planering inför 56-årsracet på Sviestad 13–15 augusti och Gelleråsen 3–5 september pågår. 

12.3 Roadracing SM Anderstorp 12–13 juni. 

Fredagsträningen handlade mycket om ljud då tillåtna gränsvärden var svåra att klara för ett 30 tal 

förare. Tävlingen genomförs publikfri, få vurpor under hela tävlingen, positivt att det har anmält sig 

127 förare i alla klasser. 

12.4 Roadracing SM Mantorp 8–9 juli inkl ljudtest 7 juli. 

Ljud tester som skedde under eftermiddagen den 7 juli, gick bra, för en del förare behövdes det göras 

åtgärder för att få ställa upp i tävlingen. Generellt på tävlingen var det få vurpor, dock utfärdades 

licensspärr på en förare då sjukvården på plats misstänkte en hjärnskakning. Det var 125 förare 

anmälda och även denna tävling kördes publikfri. 

12.5 Minimoto RM, Västerås 6–7 juli 

Årets premiär tävlingar har nu skett i ett strålande väder, 41 anmälda förare deltog på tävlingen. 

SMK Västerås arrangerade som tidigare en uppskattad tävling av deltagarna, tävlingen var öppen för 

publik. 

 

13. Internationella tävlingar 

Christoffer Bergman kör i år i hela VM serien i Supersport för Wojcik racing team, de har lyckat att ta 

poäng i alla tävlingar och ligger nu på 18 plats, vilket är en fantastisk prestation i roadracing. 

Jesper Pellijeff kommer att starta i 12 timmars EWC i Estoril, för Bolliger teamet. 

Markus Karlsson kommer delta i en landsvägstävling i Belgien under juli. 

 



 

14. Svemo Challenge (Topp & Talang) 

Svemo Challenge planerar åter en fysisk träff på Bosön, helgen den 27-29 augusti. 

För mer information om Svemo Challenge se, Svemo hemsida> Förbund> Svemo Challenge.  

 

15. Övriga frågor 

Inga övriga frågor togs upp på mötet. 

 

16. Nästa möte   

Nästa möte är planerat preliminärt till 25 augusti i kl. 19.00 via Teams. 

 

17. Avslutning  

Fredrik tackade alla deltagare för sitt deltagande och engagemang under mötet. 

 

Vid protokollet:       Justerat via mejl:  

Fredrik Hansson      Niclas Wärlander 

2021-08-23       2021-08-25 

 

 


