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VÄGLEDNING DELTAGANDE I EM MOTOCROSS (65cc, 85cc, Women) 
 
 

 

SVENSKA MOTORSPORTFÖRBUNDET 

Vi är mycket glada att just du är intresserad av att veta mer om vad det innebär att delta i 
Motocross EM och vi hoppas att den här checklistan ska ge dig all den information du 
behöver före, under och efter tävlingen. (När information gäller unik för något av 
mästerskapen ovan, anges det specifikt.) 
 
Nytt för 2023 (Gäller endast EM 65cc & 85cc) 
Fr.o.m. den här säsongen har tävlingsupplägget/kvalificeringssystemet och nationszoner 
ändrats. Sverige tillhör numera gruppen ”Northern Europé”, vilket innebär att Svemo-
licensierade förare endast kan delta i kvaltävlingar som arrangeras i följande länder och 
samtidigt med förare från respektive nation: Polen, Litauen, Lettland, Estland, Ukraina, 
Island, Norge och Finland. (Byte av nationsgrupp är inte möjlig.) 
 
Det finns totalt 4 st nationsgrupper (zoner) och varje zon arrangerar 3-5 kvaltävlingar. 
De 25 främst placerade förarna efter zonens deltävlingar, kvalificerar sig till semifinal. 
2st semifinaler genomförs med förare från följande zoner (Northern Europé/Central Europé 
samt South East Europe/South West Europe) med total 50st förare per semifinal. 
 
De 20 främst placerade förarna från respektive semifinal, kvalificerar sig till EM-finalen. 
(Totalt 40st kvalificerade förare deltar i finalen, EM-promotorn Infront kan efter deras egen 
bedömning och initiativ utse maximalt ytterligare 10st förare.) 
 
 
FÖRE TÄVLING 
 

1. Information/vägledning 
Detta dokument är ett första steg för dig att lära dig mer om hur ett EM-deltagande går till, 
läs noga och skriva gärna ut och ha med dig den här informationen under året. 
 

2. Grundkrav för deltagande 
För varje mästerskap finns det olika grund krav som behöver upp fyllas. Ålderskraven måste 
uppfyllas och övriga krav är en stark rekommendation. 
 
För deltagande i EM 65cc och EM 85cc och EM Women sker för 2023 ingen ranking eller 
uttagning, utan förare som är intresserade att delta har möjlighet att anmäla sig via sin 
vårdnadshavares godkännande. 
Vi vill dock passa på att be vårdnadshavare att noga överväga; 
- Om barnet är redo att delta i den aktuella mästerskapstävlingen och förstår att de kan 
utsättas för mycket hård konkurrens och vilka följder det kan få in sitt fortsatta 
idrottsutövande. 
- De är införstådda med att EM-licens, startavgift och att resan till tävlingen kan innebära 
höga kostnader. 
- De förstår att Svemo har möjlighet att neka föraren start vid kommande deltävling, om man 
bedömer att föraren inte uppnår en tillräckligt hög nivå eller att deltagande kan utgöra en 
risk för föraren.  
 
Följande åldersregler gäller för Svemo-förare: (Kalenderåret ålder uppfylls alt. fyllda) 
EM 65 cc                        min: 12 år (kal  år) 
EM 85cc  min: 12 år (kal..år) max: 14 år (kal.år) 
EM Women  min: 14 år (fyllda) max: 50 år (kal. år) 
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3. Intresseanmälan om VM/EM-deltagande 
När man som förare/vårdnadshavare har ett fortsatt intresse att delta då är det viktigt att 
man informerar Svemo och ansvarig ledare om detta. Det sker genom ett webb-formulär. 
  
Vi vill uppmana dig att: 
- Vara så tydlig som möjligt, när du anger EM-klass du önskar delta i 
- Beskriv tydligt hur ni satsning ser ut (alla deltävlingar och vid enstaka ange vilka) 
- Ange också om du önskar helårs eller tillfällig VM/EM-licens 
- För förare under 18 år ska intresseanmälan styrkas av vårdnadshavare. 
 
(Motocrossektionen och ansvariga ledare sammanställer inkomna ansökningar åter 
återkopplar senast i mitten av februari med information till berörda förare!) 
 
Länk till intresseanmälan för VM/EM deltagande: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6NmUBtKLcdMY6lPRUfrqF8XOKKRCTrhwnF
P8ttzs-nD0UKw/viewform 
 

4. Läkarintyg (Gäller endast deltagande i JVM/VM) 
För EM krävs inget läkarintyg. 
 

5. Svemo årslicens med internationellt tillägg 
- Betala din Svemo årslicens i motocross med internationellt tillägg. 
 

6. Startnummer  
- Både startnummer och efternamn måste finnas på ryggen på din racingtröja. 
- Startnummer söks av förare via Svemo. Startnummer tilldelas av FIM Europe. 
Förare med startnummer i EMX65, EMX85 och EMX Women behåller generellt detta 
startnummer under 2 säsonger (under förutsättning att man kör i samma klass/mästerskap.) 
 
Ansökan om startnummer sänds till peter.isgren@svemo.se och ska innehålla uppgifter om: 
Tävlingsklass, förnamn, efternamn och födelsedata ÅÅ-MM-DD, 2-3 förslag på startnummer 
(Exempel: Carin Andersson, EM Women 2017, 19810208, Nr.Alt.1 601, Alt.2 630, Alt.3 701 
 
- För EMX65, EMX85cc (North Europe Zon, där Sverige ingår) används endast nr. 600-799. 
- För EM Women, används nummer 1-999. 
 

7. Hur sker anmälan? 
Anmälningsblanketten finns under nedanstående länk: 
https://cms.svemo.se/wp-content/uploads/2022/10/4-fim-europe-generic-entry-
form_motocross-1.doc  
(Obs! När du klickar på länken ovan, kommer en sida upp ”404 Not Found” samtidigt som 
anmälningsblanketten laddas ner i word. I nedre kanten på datorskärmen ser du word-ikonen 
och dokumenttexten, 4-fim-europ-generic-entry form_motocross. Klicka på den nedladdade 
filen så öppnas anmälningsblanketten som ska fyllas i direkt på datorn!) 
 
Ifylld anmälningsblankett skickas, senast 40 dagar före tävling, till Håkan Olsson, 
h.olsson@svemo.se 
Håkan Olsson skickar anmälningsblanketterna därefter direkt till respektive arrangör. 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6NmUBtKLcdMY6lPRUfrqF8XOKKRCTrhwnFP8ttzs-nD0UKw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6NmUBtKLcdMY6lPRUfrqF8XOKKRCTrhwnFP8ttzs-nD0UKw/viewform
https://cms.svemo.se/wp-content/uploads/2022/10/4-fim-europe-generic-entry-form_motocross-1.doc
https://cms.svemo.se/wp-content/uploads/2022/10/4-fim-europe-generic-entry-form_motocross-1.doc
mailto:h.olsson@svemo.se
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8. EM-licens 
(Obs! Internationellt tillägg eller FIM Internationella licens gäller inte för EM eller VM, utan 
här krävs särskild licens!) 
 
Här följer några viktiga steg för att kunna få ut en EM-licens: 
 
1) När du fått OK från Svemo att få anmäla sig i en tävling och bestämt om du önskar 
helårs eller tillfälligt EM-licens för enskilda tävlingar, då meddelar du detta till 
h.olsson@svemo.se samt peter.isgren@svemo.se. 
 
2. Genomförs antidopingutbildningen https://renvinnare.se/ och skicka diplomet till 
ovanstående e-postadresser. 
 
3. Därefter kommer ett betalningskrav att läggas upp i fin personliga profil i Svemo TA. 
Information om licenspriser: https://www.svemo.se/vara-sportgrenar/start-
motocross/licenser-motocross (För EM 65/85 och Women gäller EM-Promosport-licensen) 
 (Du får information om detta via e-post och vi ber dig meddela när licensen är betald.) 
 
4. Nu beställts EM-licensen som därefter laddas upp i din personliga profil i Svemo TA. 
 
Obs! För EM-licens som tas ut men inte används på tävling, görs en återbetalning av 
licensavgiften till dig. Meddela detta innan tävling men tänk på att en administrationsavgift 
på 100kr tas ut av FIM Europe. 
 

9. Antidoping 
I samband med att EM-licens utfärdas till dig krävs och ett kompletterande intygande av att 
du känner till gällande antidopingregler. Detta intygande sker direkt vi e-post i ett mail som 
skickas ut direkt från det internationella förbundet FIM, som utfärdar EM-licenserna. 
 

10. Återbud 
Vid förhinder måste avanmälan ske senast torsdagen innan tävling via epost. Ange tydligt 
varför föraren inte kan delta. Avanmälan ska göra via mail och skickas till följande e-
postadresser: motocross@svemo.se och h.olsson@svemo.se. 
 
När Svemo mottagit er avanmälan får ni en bekräftelse på att vi mottagit den, därefter 
informeras arrangören. (Avanmälan kan EJ meddelas via SMS eller telefon!) 
  
Om du inte avanmäler och uteblir från en deltävling tillkommer en straffavgift på 
€300 per tillfälle som faktureras föraren efter säsongen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:h.olsson@svemo.se
mailto:peter.isgren@svemo.se
https://renvinnare.se/
https://www.svemo.se/vara-sportgrenar/start-motocross/licenser-motocross
https://www.svemo.se/vara-sportgrenar/start-motocross/licenser-motocross
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11. Championship logo 
Du ska som förare se till att logon till höger 
finns på dina nummerplåtar och på framsidan 
av din racingtröja. Se bild på sista sidan. 
 
Logon finns även att få genom att maila peter.isgren@svemo.se  
 
 
Storlek på logon: 
Enligt regelverk ska logons färgade del vara ca 9,7 cm lång och 2,25 cm hög. Placera logon 
centrerat på höjd och bredd på en vit bakgrund med längd 10 cm och höjd 2,5 cm. Detta ger 
logon rätt storlek och med en ”frizon” runt logon. Se bild på sista sidan. 
 
Detaljer nummerplåtar 
 
Fram: min mått: 
Sifferhöjd: 140 mm 
Tjocklek: 25 mm 
Mellan siffor: 15 mm 
 
Sida: min mått: 
Sifferhöjd: 100 mm 
Tjocklek: 25 mm 
Mellan siffor: 15 mm 
Klass Bakgrund Sifferfärg 
EM 65 cc                   Blå                   Vit 
EM Women Blå Vit 
EMX 85cc Vit  Svart 
 
 
 

12. Före avresa 
Kontrollera att du står med på tävlingens startlista och att du har EM-licensen i god tid 
innan du åker till tävlingen.  
Under tiden coronapandemin pågår är det viktigt att du tar reda vilka ut-, och inreseregler, 
krav om negativ covidtest eller vacccinpass krävs för just det land du åter till! 
 
 

13. Svemo-avtal 
Svemo har som idrottsförbund flera förmånliga avtal inom boende, båtresor och hyrbilar för 
sina medlemmar. För information om dessa avtal följ länken:  
https://www.svemo.se/for-foreningen/rabattavtal 
 
 
 
 
 
 
 

Reglerna för bakgrunds/sifferfärg anges sä här: 
”The colour scheme for the background of the side 
number plates and the numbers is free. However, 
there must be a clear colour distinction between the 
colour of the number and the colour of the 
background.” (med reservation för ändringar i 
gällande reglemente) 

https://www.svemo.se/for-foreningen/rabattavtal
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14. Welcome office 
När du anländer till tävlingen ska du söka upp welcome office som ofta placeras vid 
infarten till området. Där får du dina passerhandlingar (biljetter/handledsband för dig som 
förare och dina mekaniker) så se till att ha din EM- och Svemo-licens tillgänglig. Här kan 
eventuellt startavgiften betalas och eventuell signering av anmälningsblankett ske. 
Ha alltid eventuella köer i tidsberäkningen när du ska till welcome office samt när du ska 
köra in ditt fordon i depån. 
 
Startavgift kan förekomma per deltävling, semifinal och finaltävling: 
(med reservation för ändringar från EM promotorn Infront) 
Nivån på avgift oh hur den betalas beskrivs i tävlingenstilläggsregler! 
EM 65cc, EM 85cc, Women  €100 
 

15. Technical control (maskinbesiktning) 
- Ta med ditt ifyllda tekniska kort och ge till ansvarig funktionär. 
- Visa din EM-licens (engångslicens kommer ansvarig funktionär att behålla). 
- Ta med hjälm och bröstskydd som kontrolleras i samband med besiktning. 
 

16. Tidsplan 
Håll koll på tidschemat för helgen och var särskilt uppmärksam på eventuella förändringar. 
Kom i god tid till väntzonen som stänger 10 minuter före start. 
 

17. Presskonferens 
Delta alltid om du kallas till presskonferens. 
 

18. Regler och tävlingsupplägg 
Det är viktigt att du håller dig uppdaterad med gälande EM-regler. 
http://www.fim-europe.com/wp-content/uploads/2023/01/2023-FIME-MX-RULES.pdf 
 

19. På tävlingen 
Svemo har som ambition att du som förare tydligt ska känna till på vilka tävlingar Svemo 
representanter närvarar och vem som finns där så att du vet vem du kan kontakta för hjälp 
och vägledning om problem uppstår. 
 
När ni kommer till tävlingen ber vi er att alltid ha ett trevlig bemötande gentemot andra 
förare, ledare, funktionärer och promotor. Tänk på att du representerar Svemo och Sverige 
(i vissa fall även ett team). Uppträd sportsligt och var en god förebild för svensk Motocross. 
 
EFTER TÄVLING 
 

20. Transponder 
Om du lånat transponder av arrangören, kom ihåg att lämna tillbaka den efter tävlingen. 
 

21. Vid olycka 
Om olyckan är framme försök att få kontakt med ansvarig Svemorepresentant/ledare. Vid 
allvarlig olycka kontakta även SOS (se baksida på din Svemo-licens). 
 
Om ni på tävling upplever problem ber vi er att kontakta Svemorepresentanten på 
tävlingen. Finns det andra frågor eller situationer som ni vill informera oss om, skriv då 
gärna ett mail till motocross@svemo.se och h.olsson@svemo.se. 

http://www.fim-europe.com/wp-content/uploads/2023/01/2023-FIME-MX-RULES.pdf
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Avslutningsvis önskar vi Dig stort lycka till i din satsning! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Svemo Motocrossektion 
 
Kontaktpersoner: 
Håkan Olsson (adjungerad) h.olsson@svemo.se 
Peter Isgren (Svemo kansli) peter.isgren@svemo.se 
 
 

 


