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Deltagare Svemo 

Tommy Allansson  Sammankallande 

Malin Nylund   Ledamot 

Joakim Svensson  Ledamot 

Malte Gustafsson  Koordinator Motocross 

Peter Isgren   Koordinator Motocross 

Bengt Edh   Södra 

Patrik Håkansson  Södra 

Ola Andersson  Västra 

Martin Gustafsson  Västra 

Eva Nyman   Östra 

Mats Johansson  Nedre Norra 

Ulf Jaarnek   Mellersta Norra 

Lars Pärnebjörk  Representant Svemo Styrelse 

 

 

1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen 

Tommy Allansson hälsade deltagarna välkomna och mötet öppnades. 

Inför dagens möte har distrikten fått ett antal punkter att förbereda och presentera på mötet. 

 

- Verksamheten 2022, genomförda tävlingar/inställda tävlingar. 

- Hur ser det ut inför 2023, något planerat som ni känner till. 

- Utbildning, vilket behov finns inom respektive distrikt. Finns det utbildare? 

- Supervisor/banbesiktare, behov? 

 

Utöver ovanstående fanns även punkter om regler, statustävlingar och licenser med på 

dagordningen. 

 

2.Verksamheten 2022 

- Den generella upplevelsen inom flera distrikt är att deltagarantalet minskat under 2022. 

(Särskilt inom motion och vuxna förare är tappet som störst, vilket speglar av sig i aktuell 

licensstatistik) 

 

- Generellt har tävlingar för motions/bredd ställts inom såväl södra som östra. Inom de norra 

distrikten har även tävlingar för ungdom tvingat ställas in p.g.a. lågt deltagarantal. 

 

- Mycket få klubbar anmäler Klubbtävlingar i Svemo TA. 

(Information ska ges vid kommande klubbträffar/planeringsmöte om att klubbtävlingarna ska 

ansökas och kostnadsfritt registreras i TA för att försäkringsskyddet ska vara gällande. 

 

- Antalet digitala utbildningar har ökat sedan covid-pandemin. 

  

- Det råder en brist på funktionärer vid tävlingarna, vilket också tvingat fram att tävlingar fått 

ställas in. Kunskapsbristen är också en faktor kring funktionärsfrågan, då det finns tecken på att 

den digitala tävlingsfunktionärsutbildningen genomförts forcerat hos vissa klubbar. 
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- Distrikten önskar en ökad samordning kring datumplanering/tävlingsplanering, för att öka antalet 

deltagare på tävlingar och undvika kollisioner till tävlingar i närliggande distrikt. 

 

- Distrikten upplever ett samlat behov av utbildningar inom ljudmätning, tränare nivå 1 och 

barnledare 

 

 

3. Utbildning 

 

Nivå 1 Motocross 

Malin rapporterade från den översyn som nu pågår gällande upplägget för utbildningen och 

tillhörande utbildningsmaterial. Björn Bergman kommer under kommande år att genomföra ett 

antal utbildningen där befintliga och nya utbildare erbjuds att ”gå bredvid kursledaren”, som en 

form av fortbildning. Ambitionen är att få en likvärdig grund för samtliga utbildare för Nivå 1 

Motocross. 

 

Svemo Utbildningsplattform (IUP) 

Malin Nylund, informerade om och påminde om värdet att planerade utbildningar läggs upp både 

i IUP och på svemo.se. (Henrik Esting och Jenny Westerin finns på Svemo-kansli, som resurs 

och kan bistå med vägledning.) 

Distrikten uppmanas att snarast möjligt inkomma med detaljerad information inom vilka område 

som behov av utbildare finns, vilka utbildningar, geografiskt fördelning etc. 

 

Kommande utbildningar 

Peter Isgren informerade om det uppdrag han tilldelats av Motocrossektionen för att ta fram 

följande utbildningen, med teori/utbildningsmaterial/fakta i IUP, tillgängligt och enkelt för berörda. 

 

- Utbildning för träningsansvariga 

- Förlicensutbildning fr.o.m. 12 år (alltså steget efter Guldhjälm) 

 

I uppdraget ingår även en översyn av Fortbildningen för tävlingsledare och supervisors. 

 

Ansvar i utbildningsfrågor 

Mötet diskuterade vart huvudansvaret ligger för genomförande och uppdatering av utbildningar, 

hur utbildningar kan göras mer attraktiva och tillgängliga och hur fler utbildare kan utbildas. En 

tydlig uppdragsfördelning mellan Svemo Utbildningskommitté och grensektionerna efterlyses. 

 

Supervisorutbildning 

Flera distrikt informerade om att de planer att samla supervisors som bor inom deras region. 

En avstämning kommer att göras för vilka som är fortsatt aktiva i uppdraget och uppdaterade för 

att genomföra uppdrag 2023. Lista kommer att delges Motocrossektionen efter varje träff. 

 

Med anledning av att bl.a. att kostnaderna för fysiska träffar just nu blir allt för hög, blir det ett 

ökat fokus på zoomträffar. Årets fortbildning för supervisors sker genom 4st centrala digitala 

träffar. Datum och mer information och fördelning av träff, kommer att delges berörda inom kort. 

Ambitionen är att någon i varje distrikt får en samordningsroll, kring supervisors, tilldelning av 

uppdrag m.m. 

Inom visas område finns behov av fler supervisors. 

Samarbete över distriktsgränserna föreslås, för att täcka upp när behovet uppstår. 
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Banbesiktare 

Inom vissa regioner önskas att fler banbesiktare utbildas. 

(Utbildning för nya önskas, där mentorskap med rutinerad banbesiktare finnas.) 

Distrikten uppmanas att inkomma med förslag på personer att utbilda. 

 

 

4. Statustävlingar och regler 

Motocrossektionen rapporterade kort kring planerade regeländringar för 2023. 

 

11-13 åringar (Guldhjälm vs. Ungdom) 

Undantag kan beviljas för 11 åring att ta ungdomslicens (tillåts ej delta i USM, endast Rookie) 

Ambitionen är att hitta en rutin (om möjligt i IUP/Svemo TA) så att hanteringen blir enkel och 

tillgänglig. Motocrossektionen poängterade att det inte är att se som dispensförfarande, utan en 

uppklassning till ungdomslicens, som intygas av barnledaren i förarens klubb. 

Tanken är också att särskilda tidsperioder ska gälla fr.o.m. 2023, där det gäller ansökningar om 

annan licensklass t.ex. (Mars, Juli, Nov) 

 

Mötet diskuterade rutiner och system för att övergången mellan Guldhjälm och Ungdom för förare 

11-13 år ska blir så enkel och smidig och sportslig rättvis som möjligt. Dialogen fortsätter mellan 

kansli, sektion och Martin Gustafsson (västra). Regler och rutiner att gälla fr.o.m. 2023 

presenteras inom kort.  

(Revidering av SR Motocross §2.6.1, är dock aktuell redan nu, med ålderskorrigering, 12/13år.)  

 

Sverige Cup 

Sverige Cup Women infördes med framgång 2022. 

Motocrossektionen informerade om sitt beslut att fr.o.m. 2023 införa ett Riksmästerskap för 

Women 125cc, integrerat i Sverige Cup Women. 

Detaljer meddelas när reglerna för mästerskapet publiceras. 

 

Race Magazine Cup 125cc 

Tommy Allansson informerade om Motocrossektionen beslut att cupen fr.o.m. 2023 blir en 

”Rookieklass” och alltså endast är öppen för förare som ej kvalificerat sig till USM U17-finalheat. 

(Distrikten ställde sig positiva till denna förändring.) 

Detaljer meddelas när reglerna för mästerskapet publiceras. 

 

Wildcard 

Motocrossektionen välkomnar distriktens önskemål om att wildcardtävlingar genomförs i 

distrikten. Ambitionen är att en gemensam rutin och information utarbetas och publiceras på 

svemo.se, så att förare tidigt vet var och när dessa wildcard tävlingar genomförs. 

(Idag finns en rutin om hur fördelning av wildcard sker i förhållande till antal deltagare per klass.) 

Genom att Wildcard kan erhållas i DM/Distriktsmästerskap, så kan dessa tävlingar göras mer 

attraktiva och locka fler förare att delta. 

 

Classic/Riksmästerskap 

För att öka antalet deltagare vid RM-Classic och för att göra tävlingar mer attraktiv för både förare 

och arrangörer, har motocrossektionen beslutat att införa RM-klassen 40år+ (MXV, med moderna 

maskiner) i samband med arrangemangenen för RM Classic, tillsammans med befintliga RM-

klasser. Detaljer meddelas när reglerna för mästerskapet publiceras. 
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5. Tävlingsplanering 

Distrikten önskar att en samordning sker kring planering för tävlingsdatum av seriedagar och DM. 

(Motocrossektionen föreslog att DM döps om till DM/SM-kval (när wildcard kan erhållas). 

 

Motocrossektionen informerade om att man just nu inväntar datum för EM Women och EM 85cc, 

då detta påverkar datum för USM/SM Women/MXSM. Ambitionen är att en kalender presenteras 

senast i början av december. 

 

6. Övrigt 

Lars Pernebjörk, representant från Svemos styrelse rapport kring det beslut som fattats vid ett 

nordiskt möte att ta fram ett förslag på hur Guldhjälmsförare (under 12 år) skulle kunna delta i 

tävlingar inom Norden. Per Westling ansvarar för att ta fram förslag på regelverk, licenskrav och 

rutiner m.m. Arbetet och dialogen kring förslaget kommer att fortsätta inom kort. 

 

 

7. Sammanfattning 

Under mötet uppdrogs distrikten att genomföra följande: 

- Vid kommande planeringsträffar med klubbarna, fortbildningar av tävlingsledare, informera om 

rutin för registrering av klubbtävlingar i Svemo TA 

- Till motocross@svemo.se sända detaljerad lista över behovet av utbildare och inom vilka 

område och lista över behovet av supervisors och banbesiktare inom sitt distrikt. 

 

 

8. Avslut 

Tommy Allansson tackade deltagande och bjöd in till ett nytt möte innan den 15 januari 2023. 

 

 

Vid anteckningarna   Justerad via mail 

 

Peter Isgren    Tommy Allansson 

2022-11-08    2022-11-09 

mailto:motocross@svemo.se

