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Deltagare Svemo 

Göran Bengtsson (GB)  Ordförande 

Patricia Eneroth (PE)  Ledamot 

Johan Andersson (JA)  Ledamot 

Philip Lund (PL)  Koordinator 

 

Tony Olsson   Projektansvarig E-bike, deltog punkt 5.5.  

 
 
1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning 

Mötet öppnades och dagordningen godkändes. PL valdes att protokollföra 

dagens möte. Robert Svensson och Annika Pettersson deltog inledningsvis 

vid mötets öppnande.   

 

2. Val av justerare 

GB, PE och JA justerar protokollet.  

 

3. Föregående protokoll 

Protokoll 2–2022 gicks igenom och lades till handlingarna. 

 

4. Rapporter 

 

A. Ekonomi (GB) 

  Endurosektionen tog del av ekonomirapporten för mars. 

Sektionsledamöter, förbundsledare och övriga personer som av 

Endurosektionen får ersättning för utlägg vid uppdrag, ska skicka in 

underlag på fastställd reseräkningsblankett till Endurosektionen senast 

14 dagar efter att utlägget gjordes.  

 

B. FIM (PE) 

Inget att rapportera. 

 

C. FIM Europe (PE) 

Inget att rapportera. 

 

D. Säkerhet (JA) 

Johan rapporterade om säkerhetsrådets arbete med utbildningen 

”Return to Race” gällande hjärnskakning. Utbildningen kommer att 

ligga till grund för alla licensköp 2023, där varje förare genomgår 

utbildningen i IUP innan licens kan lösas.  
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Johan tar med sig och informerar om införandet av course inspector 

vid USM till kommande möte med säkerhetsrådet.  

 

E. Statistik förarlicenser 

Förarlicenserna har ökat under januari med 89 licenser jämfört med 

samma tidpunkt 2021, vilket motsvarar en ökning med ungefär 1,6 %.  

 

F. Elitgrupp 

Förare ur elitgruppen anordnade ett läger i norra Italien där Kent 

Karlsson och Rickard Ahlin närvarade. Det kördes på två olika 

underlag och lägret var väldigt uppskattat av alla deltagarna. 

Elitläger planerat den 7–9 april i Skåne som förbundskapten Calle 

Bjerkert anordnar.  

  

G. Miljö 

Rapport har inkommit från Svemos miljösamordnare Mikael Norén som 

i samråd med en förening drivit en dialog mot länsstyrelsen avseende 

bansträckning i Kinkhyttan. Föreningen har fått avslag att nyttja 

området av miljöskäl och Endurosektionen följer utvecklingen i ärendet.  

Mikael Norén tillsammans med Miljökommittén driver ett stort och 

viktigt arbete för hela verksamheten för att tydliggöra och höja 

kunskapen ute hos kommun, länsstyrelse m.m. om endurons och 

motorsportens goda effekter på miljön.  

 

H. SM/JSM/DSM/VRM/USM 

Göta MS har flyttat SM-finalen till 8 oktober.  

Intresseförfrågan har tidigare gått ut om VRM 60+ och 

Endurosektionen har mottagit 112 intresseanmälningar för klassen. 

Endurosektionen beslutar att införa klassen till säsongen 2023.  

 

I. VM 

Förbundskapten Calle Bjerkert åker på första VM-deltävlingen i 

Spanien och Robert Friberg åker på andra VM-deltävlingen i Portugal. 

 

J. EM 

Den 2/4 kördes den andra deltävlingen av EM i Ungern. En svensk 

förare deltog vid tävlingen.  

 

K. Utbildning 

Endurosektionen har en inplanerad fortbildning för tävlingsledare den 

10/5 i Sundvall. Alla tävlingsledare har möjlighet att anmäla sig till 

träffen. De tävlingsledare som inte genomgått fortbildning under 

perioden 2019–2021, måste genomgå fortbildning under 2022 för att 
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återfå behörighet som tävlingsledare. Endurosektionen tittar även på 

ett utbildningsdatum i Nedre Norra under våren.  

 

Endurosektionen har utsett Patricia Eneroth, Göran Bengtsson, Johan 

Andersson, Per Lennerman och Anders Ljunggren till fortbildare i 

enduro. 

Sektionen bordlägger översikten av fackmän i distrikten till nästa 

sektionsmöte i maj. 

 

L. VM Skövde 

Inget att rapportera.  

 

M. E-bike 

Endurosektionen diskuterade fordon, klassindelning och regelskrivning 

gällande el med Tony Olsson. Verksamheten behöver anpassa sig 

alltmer för kommande elfordon och eventuella test för tävlingsupplägg 

diskuterades. Gällande regler för el vad gäller laddning skrevs för 

många år sedan när el inte var lika etablerat som idag och sektionen 

har med sig frågan till kommande regelrevidering inför 2023. 

Endurosektionen beslutar att i dialog med Tony se över gällande regel 

för laddning och möjligheten att prova upplägg under säsongen 2022.    

 

5. ISDE 

Endurosektionen har anmält nationslag i alla tre Trophy-klasser samt 

klubblagen FMCK Skövde och Team Östra Enduro.  

 

6. Beslutfattande frågor mellan mötena 

Endurosektionen har inte haft några beslutsfattande frågor mellan mötena.  

 

7. Ärenden 

 

A. Ansökan om återstartsstöd 

Endurosektionen har mottagit fyra ansökningar om återstartsstöd 

sedan föregående sektionsmöte. Ansökningar som avser 

träningsverksamhet med fokus på guldhjälm, ungdom och bredd samt 

utbildning av funktionärer är fortsatt prioriterade områden för 

återstartsstöd och ligger till grund för beslut. Endurosektionen beviljade 

en av ansökningarna som avsåg guldhjälmsläger. Resterande tre 

ansökningar ryms inte inom de prioriterade områdena och sektionen 

lämnar därför avslag på alla tre ansökningarna. Berörda föreningar har 

tagit del av besluten.  

Endurosektionen uppmanar fortsatta alla föreningar att ansöka om stöd 

med syfte att återstarta verksamheten. Läs mer om ansökan och 

riktlinjer på svemo.se.   
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B. Branschmöte 

Johan och Philip har genomfört ett möte med branschen där 

kommande klassindelningar diskuterades med fokus på anpassning 

efter de internationella tävlingsklasserna. Endurosektionen kommer 

anpassa tävlingsklasserna efter de internationella kubik-klasserna för  

E1, E2 och E3.  

Minnesanteckningar från mötet kommer publiceras inom kort på 

svemo.se.  

 

C. Vintage Trophy 

Skrivelse har inkommit från förare att delta i Vintage Trophy med 

förfrågan om ekonomiskt stöd från sektionen att anmäla ett landslag. 

Endurosektionen diskuterade möjligheter till stöd utifrån befintlig 

budget för 2022, där Vintage Trophy inte finns budgeterat. 

Endurosektionen anser även att om ett landslag ska anmälas till 

tävlingen ska sektionen ha gjort en uttagning av laget.  

Endurosektionen beslutar att inte anmäla något nationslag till Vintage 

Trophy. Förare och lag som vill delta kan göra det som klubblag. 

Endurosektionen tar med sig diskussionen om Vintage Trophy till 

kommande säsong.  

 

D. Guldhjälmsläger 

Anders Eriksson har kontaktat sektionen om att han har ett 

guldhjälmsläger i Tibro under Påsk. De instruktörer som Anders 

kommer att använda avser att deltaga på SM:et i Tibro. Enligt SR 

Bilaga B paragraf 4.9 får ej tävlande vistas på eller i anslutning till 

specialsträcka eller specialprov från det att anmälningstiden utgått till 

24 timmar före start då rekognosering till fots är tillåten. Då 

specialproven inte kommer vara utmärkta och förarna kommer att vara 

instruktörer/tränare och hjälpa Guldhjälmsförarna, finns det anledning 

att bevilja berörda förare avsteg från SR Bilaga B paragraf 4.9. 

Endurosektionen medger att berörda förare får utnyttjas som 

instruktörer/tränare under Guldhjälmsträningslägret.   

 

8. Kommande sektionsmöten 

Maj 

 

9. Mötet avslutades 

 

 

 

Vid protokollet   Justerats av 

Philip Lund   PE, JA, GB 

2022-04-03   Justerat vid e-post 2022-04-08 


