
 

 

Protokoll Roadracing Minimoto 2–2022 
2022-02-23 (19:00 –21.00) 
Teamsmöte 

Deltagare  
Fredrik Hansson Grenchef 
Niclas Wärlander Grentekniker 
Henrik Björling Förarrepresentant 
Robert Wallberg Adjungerad Minimoto 
Åke Rydergren Adjungerad Minimoto 
Ulf Sjövald  Grentekniker 
Per Holmström Adjungerad Classic 
Ronny Olsson  EL & Miljöansvarig   
 
 
1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen  
Grenchef Fredrik Hansson hälsade alla deltagare välkomna till kvällens teamsmöte. 
Dagordning godkändes. 
 
 
2. Val av justerare 
Niclas Wärlander valdes till justerare för kvällens protokoll.  
 
 
3. Föregående protokoll  
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. Protokollet finns publicerat på 
svemo.se (Roadracing/Allmän info/Dokumentcenter/Protokoll).  
 
 
4. Ekonomi 
Årsredovisningen för 2021 är genomgången och klar. 

Ansökningarna för roadracingens återstartstöd 2021 är nu utdelade. För minimoto kvarstår 
medel som är vikta till prova-på aktiviteter. Under februari 2022 har vi fått ytterligare medel 
att fördela till dessa inriktningar: 

• Nystarta arrangemang 

• Tävling 

• Träning 

• Utbildning 
 

Hemsidan kommer att uppdateras och även ansökningshandlingarna så att våra klubbar kan 
göra nya ansökningar inom dessa områden. 
 
 
 

 

 

 

 

5. Licenser 



 

 

Roadracing licensstatistik per 31 januari 2022. 
Bas: 86 
Ungdom: 2 
Junior: 9 
Senior: 62 
Classic: 28 
Elit: 16 
Parad RR: 0 
Totalt:  203 (137 under samma period förra året)  

 
Minimoto licensstatistik per 31 januari 2022. 
Klubblicens: 2 
Ungdom: 3 
Junior: 1 
Senior:4 
Guldhjälm: 2 
Totalt: 12 (3 under samma period förra året)  
 
 
6. Uppklassningar/Nedklassningar Roadracing. 
Filip Eklund, Ture Adolfsson och Kristoffer Skoglund har ansökt om uppklassning till elit och 
dessa är beviljade. 
Ingen ansökan om nedklassning har inkommit. 
Alla upp- och nedklassningar publiceras på Svemos hemsida (Roadracing/Allmän 
Info/Förarlicens/Uppklassningar/Nedklassningar).  
Ansökan om uppklassning mejlas till roadracing@svemo.se  
 
 
7. Projekt Start2Ride Junior 
Anmälan för prova-på-dagen hos Falkenbergs MK den 22 maj är nu uppdaterad på 
hemsidan och kommer att börja marknadsföras i början av mars på sociala medier. 
 
Alla klubbar är välkomna att lämna in önskemål om datum som mejlas 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 
Rapport från Ulf efter Säkerhetsmötet 7 februari.  
  
Respektive deltagare informerar om vilka diskussioner som förs inom respektive gren 
gällande säkerhet, samt vilka utmaningar vissa står inför. 
Vi diskuterade även utbildning i samband med licenssköp Det har inom Säkerhetsrådet 
under ett par år diskuterats om att vissa utbildningar, bland annat ”Return to Race”, ska vara 
obligatoriskt inför licensköp. Vi hoppas att detta kan börja introduceras i slutet av året, så att 
allt är testat och klart inför 2023. 
  
Målsättningen är att Säkerhetsrådets medlemmar ska göra ett studiebesök på någon tävling 
under året för att främst lära mer om säkerhetsarbete i samband med tävling i aktuell gren. 
Några förslag diskuterades och beslut tas på nästa möte.  
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9.  Miljö 

Linköping MS 
Det har under perioden 2019–2021 varit flera klagomål på ljudnivåer för anläggningen. 
Kommunen har nu varit tvungna att agera på dessa. LMS har fått krav på sig att komma till 
rätta med nivåerna 60 resp. 55dBA hos närmsta granne. Klubben kommer därför att lägga på 
jordmassor på vallarna för att försöka klara av banans ljudkrav som kommunen satt på hela 
anläggningen. 

Om ljudkraven inte klaras för klubben blir konsekvenserna mycket stora med minskade 
träningstider och ingen körning på söndagar, vilket kommer få förödande konsekvenser för 
tävlingsverksamheten. 
 
 
10.  Utbildningar 
FIM-utbildning för TL och supervisor kommer hållas i Finland 23–24 april. 
För RR skickar vi Carry Mårtensson. 

Datum för utbildningar 

- Supervisor, 27 mars 

- TL 26 mars och för de som inte kan det datumet blir det även 9 april 

- Chefstekniker, ej klart 

- Tekniker, ej klart 

- Förarutbildare 19 mars och 10 april 

- Uppdatering av utbildningsmaterial är pågående. 

- Datum för klubbarnas licensutbildningar ska presenteras på hemsidan. 
 

11. Ärenden 

11.1 Regeljusteringar 2022 
Dessa är ännu inte justerade på hemsidan, vilket måste ske. 

 
11.2 Roadracingmässa Lokabrunn 12–13 mars 2022 
Inbjudan till deltagande där teams, marknaden och övriga intresserade kan delta. 
 
Svemo RR har tidigare svarat att vi kommer och anmälan är gjord. Vi kommer att ha ett 30 
minuters infomöte på plats. 
Fredrik Hansson, Niclas Wärlander, Mikael Johansson och Raoul Winkler är på plats. 
 
 
11.3 Banbesiktning Minimoto 
Ett flertal banor behöver ombesiktigas inför säsongen 2022. Banbesiktarna har kontakt med 
de klubbar som har behov av detta och besiktning kommer ske så snart som möjligt. 
 
 
11.4 Banbesiktning roadracing 
Inför årets säsong är det planerat att en ny gångbro skall byggas hos Linköping MS, Sviestad 
banan. Teamsmöte har vi haft den 26 januari och förbesiktning har skett för att se att 
fundament hamnar enligt ritningarna. Efter förbesiktningen den 29 januari har vissa 



 

 

justeringar behövts göras så att fundamenten inte utgör en säkerhetsfara för mc. Ny 
besiktning kommer göras när byggnationen är på plats.  
 
Ring Knutstorp och Ljungbyhed står på tur för ombesiktning inför årets säsong. 
 
 
11.5 Östergötlands Roadracingklubb upphör med sin verksamhet 
Klubben har enligt sina stadgar beslutat att upphöra med sin verksamhet. De som idag har 
sina licenser i klubben skall flyttas över till Filip Backlund Förening. Dialog sker mellan 
klubbarna och Svemo så att de med licenser ska påverkas så lite som möjligt. 
 
 
11.6 Arrangörsmöten 
Dags att börja planera för när arrangörsmöten för roadracing och minimoto ska hållas. Det 
bästa för roadracing är att dela upp mötena så att det hålls ett möte för SM-arrangörer och 
ett för de som ska arrangera SEC. Datum för SM ska tas fram för mars och SEC senast 
under april. Minimoto behöver ha senast till mitten på april. 

Grenchefen tar fram förslag på datum. 

 

11.7 SM och RM 2022 
Profilmaterialet är nu uppdaterat och presenterat på hemsidan och Facebook för respektive 
gren. 

 

11.7.1 Livefilmning RR SM via roadracing.se 
Efter ett flertal möten inom projektet har vi gått igenom vad det kostar att göra dessa 
filmningar av våra SM. Vi kan för 2022 konstatera att samarbete om finansiering måste ske 
med arrangörsklubbarna om filmning ska bli av i år. Under pandemin har vi ju valt att satsa 
så mycket som möjligt på detta då publik inte har tillåtits. Vi har tagit fram ett dokument som 
beskriver detta och även den ekonomiska biten. Grenchefen ska inleda en dialog med våra 
arrangörer så fort som möjligt. 

 

11.8 Skrivelse Ove Hansson gällande Open-klasserna 
Skrivelsen går ut på att göra det enklare för förare från Open-klasserna att prova på SM-
klasserna under pågående säsong utan att för den skull tappa poäng i Open-klassen. 

Vi har idag ett wildcard-system som fungerar och anser att detta förslag blir för krångligt att 
hantera på respektive tävling. Vi tackar Ove för hans engagemang och skrivelse. Grenchefen 
besvarar skrivelsen. 

 

11.9 Förändring tävlingskalender Pro SB 
STCC har stora bekymmer att komma till start 13–14 maj på Ring Knutstorp pga. försenade 
billeveranser. 

Följande förändringar; 
- Köra premiären på Ljungbyhed 3–4 juni. Passar bättre då skolavslutningen till stor del äger 
rum 10-11 juni. Detta race ska STCC ha som ett officiellt test för sina team, vilket borgar för 
mer publik och därmed ett bättre event. 
- Den planerade premiären 13-14 maj stryks och flyttas till 22–23 juli.  
 



 

 

Svemo roadracing beslutar att säga ja på dessa nya datum, efter kontroll att det finns 
supervisor och tekniker till båda tävlingarna. Beslutet kommer även efter att vi haft 
flera samtal med STCC och även Stefan Bernström, då det krockar med SEC på 
Knutstorp 3 juni. 
 

12. Rapporter 

12.1 Inbjudan från utvecklaren Consid angående Svemo nya hemsida 
Vår utvecklare av hemsidan (Consid i Norrköping) har frågat om det finns några som skulle 
vilja ställa upp på en intervju. Det handlar om vad vi vill ha på hemsidan för våra sporter. 

Grenchefen och koordinatorn har deltagit på mötet via teams den 28 januari och vi har 
framfört vad vi tycker är det viktigaste att ha med på sidan t.ex. tävlingar, resultat, hur man 
börjar köra osv. 

 

12.2 Carnet handlingar 
ATA carnetinformation vid tävlande utanför EU finns nu att läsa mer om på Svemo hemsida. 
Se här: Tullhandling för tävlingsfordon (ATA-Carnet) - För förare (svemo.se) 

 

12.3 Svemo grensektionsmöte 1 april 
I samband med Förbundsmötet har sektionen blivit inbjuden till möte med sektioner och 
grenchefer. 
Möte genomförs med framtagen dagordning och önskemål från respektive gren. 
Fredrik Hansson och Ulf Sjövald deltar på mötet för asfaltsgrenarna. 

 

12.4 Förbundsmöte 2 april i Sollentuna 
Fredrik Hansson deltar på mötet. 

 

12.5 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 våra förarutbildare som är ansvariga examinatorer och det kommer det även att 
vara i IUP. Utbildning kommer ske med alla berörda. 

 

13. Internationella tävlingar 
Inget nytt att rapportera. 

 

14. Svemo Challenge (Topp & Talang) 
Inbjudan till 25–27 februari är skickad till Fredrik Belin (boende bokat från torsdag 24:e). 
För mer information om Svemo Challenge se Svemo hemsida/Förbund/Svemo Challenge.  
 

15. Övriga frågor 
Inga 

 

https://www.svemo.se/Service/forforare/tullhandlingfortavlingsfordonata-carnet/


 

 

16. Nästa möte   
Nästa möte är preliminärt planerat till 6 april 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 
2022-03-07       2022-03-17 


