
Här diskuteras året som varit och framtiden inom 
MX tävlingar i södra distriktet.  



09:00 Samling med kaffe och fralla. 
09:30 Välkomna. Prisutdelning. Utse 2st protokoll justerar. 
Inlämnande av fullmakt. 
Information Södra MX.  
Förtydligande SR. 
Nilssons Motor Cup 2023 DM ? 
MX Syd. 
DM Södra. 
Serien Södra. 
Avslutande av forumet. 

 
 
 



 E-post: sodramx@svemo.se 
 
Patrik Håkansson / Sammankallande 

 E-post: patrik.hakansson@svemo.se 

 Telefon: 070-878 39 01 
 

 Joakim Liljedal / Ledamot 

 E-post:  jamke@telia.com 

 Telefon: 070-577 63 22 
 

 Bengt Edh / Ledamot 

 E-post:  mulle.edh@gmail.com 

 Telefon: 070-3177404 
 

http://
http://
http://
mailto:patrik.hakansson@svemo.se
mailto:jamke@telia.com
mailto:mulle.edh@gmail.com


 Tommy Allansson / Sammankallande 

 E-post:      tommy.allansson@svemo.se 

 Telefon:    0739990115 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Joakim Svensson / Ledamot 

 E-post:      joakim.svensson@svemo.se 

 Telefon:    +46702836671 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Malin Nylund / Ledamot 

 E-post:      malin.nylund@svemo.se  

 Telefon:    073-4156977 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Malte Gustafsson / Koordinator 

 E-post:      malte.gustafsson@svemo.se 

 Telefon:    011-231091 
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 Söndag 15/1 2023 Vrigstad 

 Ansökan av tävlingar 2023 görs på södra hemsida senast 2022-12-31. 

 Gäller även deltagande i serien 2023. 

 Länkar kommer att läggas på Södras hemsida. 

 



 kallelse kommer med handlingar under Januari 2024. 



 

 Nya Tävlingsledare, Lördag12/11 

 Miljöutbildning, Lördag 12/11 

 Tidtagare Orbits 5, Lördag 12/11 

 Barnledare, Söndag 13/11    

 Fortbildning tävlingsledare, Söndag 13/11 

 



 Tränar nivå 1 

 Barnledare 

 Fortutbildning tävlingsledare 

 Ljudmätnings utbildning 

 Miljöombuds utbildning 

 

 



SMF DM / NMC max 6st. 

SMF Serien max 6st. 

SMF MX-Syd max 6st. Ska gå samma helg med samma upplägg. 

SMF MX-Norr max 6st Ska gå samma helg med samma upplägg. 



MX Kommittén vill tackar samtliga för att ni tog er tid att komma till detta 
forum för att utveckla MX sporten i södra distriktet samt att det va en 
trevlig och givande söndag med mycket MX funderingar. 

Kör nu försiktigt så syns vi snart på någon MX bana eller utbildning. 


