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Beslutsprotokoll Svemo Track Racing, 2022-03-24 - 2022-10-25. 

 
 1. Inkomna skrivelser 
     1.1 Vetlanda MS har 2022-09-27 inkommit med ansökan om att delta i Allsvenskan 

2023 och kompletterade med budget. 
Åtgärd: Svemo Track Racing godkänner ansökan från Vetlanda MS att delta i 
Allsvenskan 2023. 
 

   2. Beslut 
     2.3 Svemo Track Racing har beslutat att tilldöma Hagfors MCK en sanktionsavgift 

på grund av att man genomförde den Allsvenska matchen Smålänningarna – 
Valsarna 2022-06-08 med endast 5 förare. Svemo Track Racing har beslutat att 
tilldela Hagfors MCK en sanktionsavgift på 10 000: - som ska betalas inom 10 
dagar från utfärdandet. 

 
     2.4  Svemo Track Racing har beslutat att tilldöma Masarna SK en sanktionsavgift på 

grund av att man körde med en laguppställning under golvsnitt i matchen 
Rospiggarna – Masarna 2022-07-19. På grund av olika omständigheter 
beslutade Svemo Track Racing att halvera sanktionsavgiften denna gång och 
tilldela Masarna en sanktionsavgift på 12 500: - som ska betalas inom 10 dagar 
från utfärdandet. 

 
     2.5 Svemo Track Racing har beslutat att tilldöma Gislaveds MK en sanktionsavgift 

på grund av att man körde med en laguppställning under golvsnitt i matchen 
Vargarna - Smålänningarna 2022-08-17. Svemo Track Racing har beslutat att 
tilldela Gislaveds MK en sanktionsavgift på 10 000: - som ska betalas inom 10 
dagar från utfärdandet. 
 

     2.6 Svemo Track Racing har beslutat att tilldöma Masarna SK en sanktionsavgift på 
grund av att man körde med en laguppställning under golvsnitt i matchen 
Masarna - Piraterna 2022-08-18. På grund av olika omständigheter beslutade 
Svemo Track Racing att sänka sanktionsavgiften denna gång och tilldela 
Masarna en sanktionsavgift på 15 000: - som ska betalas inom 10 dagar från 
utfärdandet. 
 

    3.  Förslag till Svemo styrelse eller TK m.fl. 
    3.1 Inga förslag är lämnade. 

 
 4. Yttrande till Svemo styrelse eller TK m.fl.  

   4.2  Svemo Track Racing har efter inkommen ansökan från ÖMK Rundbana till 
Svemo styrelsemöte den 18 september ansökt om att få arrangera ett VM kval i 
Isracing 2023-01-28. Styrelsen har beviljat ansökan 2022-09-18 och Svemo 
Track Racing skickar nu ansökan vidare till FIM. 

 
   4.3  Svemo Track Racing har efter inkommen ansökan från Gislaveds MK till Svemo 

styrelsemöte den 16 oktober ansökt om att få arrangera ett SGP Challenge i 
Speedway 2023-08-19. Styrelsen har beviljat ansökan 2022-10-16 och Svemo 
Track Racing skickar nu ansökan vidare till FIM. 
 

  5. Övrigt 
   5.1 Inget övrigt  
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