
Digitalt arrangörsmöte 2022 protokoll 

Mötet öppnande 
Mötet öppnades av Mats Johansson som välkomnade alla deltagare via teams  

Söndagen den 13 mars 2022 kl. 10.00 - 12.45 

 

Deltagare:  
MX kommittén representerades av Mats Johansson, Nicole Söderblom och Mats Bertilsson. 

Representanter från klubbarna: Folkare MK, Hedesunda CK, Ljusdal MK, Mora MK, SMK 

Dala Falun, Nordanstig MK, Rättvik Boda MK, Bollnäs MK, Woxnadalens MK, SMK Gävle, 

Årsunda MK, Malungs MK, Mockfjärds MK och Grängesberg MK.  

 

Dagordning: 
1# Serien 

2# Speedstore 

3# Biketown 

4# Dalacrossen 

5# Läger 

6# Uppstartsstöd 

7# Utbildning 

8# Kalender för uppkörningar 

9# Övrigt 

 

Datum och arrangör för distriktets tävlingar 

Biketown NNU Speedstore NNMX Serien Övrigt 

 

Hedesunda 30/4 

 

Hedesunda 1/5 Folkare 15/5 Bollnäs veteran 12/6  

Folkare 14/5 

 
Woxnadalen 6/6 Ljusdal 28/5 Rättvik DC 19/7 

Ljusdal 29/5 

 
Gävle 18/6 Falun 5/6 Älvdalen DC 20/7 

Falun 4/6 

 
Årsunda 31/7 Bollnäs 11/6 Mora DC 22-23/7 

Grängesberg 20/8 

 
Folkare 17/9 Årsunda 30/7  

Malung 27/8 

 
Rättvik 24/9 Gävle 11/9  

Mora 10/9    

 

Läger 

MX kommittén planerar att arrangera läger som ska förbereda nya förare för att börja tävla. 

Det är fortfarande i planeringsstadiet men målet är att arrangera läger senare i år. Ett förslag är 

att deltagarna kan samtidigt köra upp för licens.  

  



 

Uppstartstöd 
Arrangera läger för nya förare under planering. Bidrag till nya förare som ska köra 

motionsklassen i speedstore. Bidraget betalas ut till klubbarna. Det finns ingen praktisk 

lösning i dagens läge men ska fortsättas diskuteras. Vandringspriser till Speedstore cup, 

sponsorer sökes just nu finns det två. Om det behövs kan det även användas om det är 

tävlingar som har ett litet deltagarunderlag. 

Utbildning 

Johan Lithén informerade att det finns intresse för tränarutbildning 1 och 2. Det ska 

arrangeras en fortsättningsutbildning för tävlingsledare, information kommer ut på hemsidan. 

Det behövs även tävlingsledarutbildning. Funktionärsutbildning arrangeras av klubbarna 

själva. Det finns ett behov för barnledarutbildning och det finns önskemål att detta arrangeras 

i distriktet. 

Schema för uppkörningar 
Nicole kommer att sammanställa ett schema för uppkörningstillfällen i distriktet. Klubbarna 

ska försöka ta fram datum där förare kan köra upp och ha en ansvarig tävlingsledare på plats. 

Helst ska det finnas cirka 2 datum per klubb utspritt över distriktet. Nicole kommer kontakta 

klubbarna om deras datum och publicera instruktioner som ska göra det lätt för förare att köra 

upp och vad de ska förvänta sig. Om en klubb inte har en tävlingsledare kan en besöka 

klubben vid valfritt tillfälle. 

Övrig 

Kommunikation:  

Viktig info ska finnas tillgänglig på hemsidan och kan vara länkad till facebook. Även 

kommer det finnas chatgrupper för alla arrangörer för varje tävlingsform som tidigare år. 

Kom ihåg att inte göra ”tummen upp” utan att ”gilla” inlägg.  

Info ut på Svemo TA: 

TR och reglerna ska finnas tillgängligt på Svemo TA snarast möjligt, men senast 1 månad 

innan tävlingens genomförande.  

Inställda tävlingar/byte av datum:  

Måste godkännas och kommuniceras genom Kommittén. 

Tävlingsreglerna 

Serien ligger på hemsidan, inga förändringar.  

Plaketter ordnas av MX kommittén till sista deltävlingen. 

Vid behov ska varje lag ta med sig minst en flaggvakt för att underlätta arrangemanget kring 

serien. 

Speedstore ska uppdateras med anmälningsavgift: 

Efter ett otydligt beslut under novembermötet beslutade klubbarna att höja 

anmälningsavgiften till 400 kr/person.  

Samt förtydliga regler kring mästerskap för mx1 och mx2 från höstmötet.  

Pokaler till respektive deltävling står arrangören för och MX kommittén till sista deltävlingen 



Biketown  

Mats tar över ansvaret efter Håkan och reglerna kommer komma ut inom kort 

2 förslag godkändes för tidsschema. Om det är något som kan förbättras under säsongen ska 

detta kommuniceras genom Biketown chatten.  

Pokaler till respektive deltävling står arrangören för och MX kommittén till sista deltävlingen. 

Organiserad träning inför Biketown: Klubbar som ska arrangera Biketown finns det ett 

förslag från Peter Erikers att gemensamt underlätta för de ungdomar och föräldrar att börja 

tävla på nya banor. Förslaget diskuterades, ett hinder är att SVEMO är svårrott för att ändra 

regler för att stödja ett sådant förlag. Det diskuterades även att det finns andra vägar att 

förbereda nya förare för tävling. Ett är att gå genom klubbarnas crosskolor som får 

använda/köra tillsammans på andra banor. Ett annat är att organisera träningar och förhålla sig 

till de regler som finns. Alla klubbar som ska arrangera Biketown vill vara delaktiga att 

förenkla och organisera träningar för nya förare och fortsätta diskussionen.  

Pokaler:  

Distriktet kommer att tillhandahålla totalpokaler till NNU, NNMX och serien.  

Arrangörerna kommer att tillhandahålla pokaler till sina egna deltävlingar.  

Träningsläger:  

Mötet bestämde att träningsläger ej får krocka med tävlingar som har samma ålderskategorier.  

Fakta som berör vårt distrikt finns på finns på Nedre Norra (svemo.se) 

www.svemo.se/forbundet/Distrikt/NedreNorra/ Klicka på SPORTER INOM DISTRIKTET 

 

Mötet avslutades  

https://www.svemo.se/forbundet/Distrikt/NedreNorra/
http://www.svemo.se/forbundet/Distrikt/NedreNorra/

