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Beslutsprotokoll Svemo Track Racing, 2021-01-01 - 2021-05-31. 

  
 1. Inkomna skrivelser 

  
 1.1 SMK Östgötaavdelning har inkommit med en skrivelse enligt följande. Under 

rådande omständigheter så är det många olika osäkra faktorer som påverkar 
vår division 1. Vi har i nuläget inte ok från ambulans och vårdpersonal pga 
belastningen i sjukvården. Vi vet inte om vi kommer få starta med publik i 
allsvenskan eller när om det tillåts. Det är via allsvenskan vi finansierar division 
1. Vi i Vargarna önskar därför att starten av division 1 senareläggs tills 
belastningen i sjukvården avtagit samt att vi har erhållit besked angående 
allsvenskan. 
 
Åtgärd: Svemo Track Racing beslutar att ifall det är ett önskemål från 
samtliga/majoritet av klubbar som deltar i Div. 1 om att flytta fram premiären 
så måste vi såklart titta på det, men i dagsläget så är det bara Vargarna som 
har framfört detta önskemål. 
Om någon klubb inte kan uppfylla de som anges i ansökan om undantag från 
tävlingsförbudet och det riktlinjer som vi har skickat ut, så finns det inget 
alternativ än att ställa in.  
Det är även anledningen till att blanketten är utformad som den är och att man 
måste ha ett OK från dom lokala myndigheterna för att kunna köra, framförallt 
från sjukvården och smittskyddet. 

 
   1.2  ESS har inkommit med en skrivelse angående frikort i Bauhausligan säsongen 

2021. Bauhausligan kan ej godta frikort från RF, Svemo, Serieföreningen på 
grund av publikrestriktionerna som gäller nu?  

 
Åtgärd: Svemo Track Racing beslutar att godta ESS skrivelse. Frikort utfärdade 
av Svemo kommer inte att gälla under säsongen 2021. Detta beslut gäller 
samtliga speedwaytävlingar med entréavgift. 
 

    1.3 ESS har inkommit med skrivelse angående ändringar gällande Bauhausligan 
2021.  
1. Utöka med 1 transferkort till 5st. 2021?  
2. Utöka trupperna med 1 förare med snitt över 0,500 till 9 förare, detta ska ske 
senast 15/6–2021 till Svemo med starttillstånd och FIM Track Racing 
International Meeting Licens. Sedan är möjligheten förbrukad. 
3. Sätta stoppdatum för användning av transferkort till 31/7? 

 
Åtgärd: Svemo Track Racing beslutar att bifalla samtliga tre förslag. 

 
   2. Beslut 
 
 2.1 Svemo Track Racing har beslutat att tilldela följande klubbar nedan ansökta 

tävlingar 2021: 
 

1. Gunnar Lundberg Cup 85cc = Mariestads MK, 13/5 (reservdag 15/5). 
2. SM Kval = Westerviks MSK, 2/7 (reservdag 3/7). 
3. Yngve Strömsten Cup 250cc = Nässjö SK, 4/9 (reservdag 5/9). 
4. Par RM Final 85cc = Västra MK, 18/9 (reservdag 19/9). 
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    3.  Förslag till Svemo styrelse eller TK m.fl. 
  
 3.1 Inga förslag är lämnade. 
 
 4. Yttrande till Svemo styrelse eller TK m.fl.  

 
 4.1  Inga yttrande är lämnade. 
 
  5. Övrigt 
 
 5.1 Inget övrigt  
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