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Deltagare Svemo 

Göran Bengtsson (GB)  Ordförande 

Patricia Eneroth (PE)  Ledamot 

Johan Andersson (JA)  Ledamot 

Philip Lund (PL)  Koordinator 

 
 
 
1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning 

Mötet öppnades och dagordningen godkändes. PL valdes att protokollföra 
dagens möte.  

 
2. Val av justerare 

GB, PE och JA justerar protokollet.  
 

3. Föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.  

 
4. Rapporter 

 
A. Ekonomi (GB)  

Budget för 2023 är reviderad efter styrelsens synpunkter och sektionen 
inväntar fortfarande sista kostnaderna för ISDE 2022.  

 
B. FIM (PE) 

Måndag 17/10 hade endurokommissionen i FIM sitt höstmöte, rapport 
kommer när protokollet är godkänt.  
 

C. FIM Europe (PE) 
FIM Europes endurokommission hade möte 22-23 oktober i Rom, 
rapport kommer från Robert.  

 
D. Säkerhet (JA) 

Säkerhetsrådet har haft två möten sedan föregående sektionsmöte. 
Första mötet var i Finspång i samband med Motocross-SM och det 
andra digitalt. Rådet har diskuterat hjälmar och sjukvård under 
pågående tävling.  
 

E. Statistik förarlicenser 
Endurosektionen tog del av licensstatistiken för augusti och september. 
Vi ser en minskning av licenser jämfört med samma period 2021, vilket 
till stor del fortsatt beror på färre klubblicenser. Vi har 8172 
förarlicenser i år, jämfört med 8670 förra året vilket är en minskning 
med ungefär 6,1 %.  

 
F. Elitgrupp 

Endurosektionen har ett planerat möte med elitgruppen den 23 oktober 
på Arlanda för genomgång av kommande säsong.   
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G. Miljö 
Endurosektionen diskuterade regelparagraf 13.11.1 i NT där det 
framgår att miljömatta måste finnas under elverk. Endurosektionen 
kommer att förtydliga detta ut till verksamheten då det i dagsläget inte 
efterlevs vid tävlingar.  
 
Max Larsson fortsätter att hjälpa sektionen med miljöfrågor under 
2023.  

 
H. SM/JSM/DSM/VRM/USM  

Tre SM-tävlingar har genomförts sedan föregående sektionsmöte. 
USM avslutades i Norrahammar den 10 september där fem svenska 
ungdomsmästare korades. Tävlingen bjöd på en bra bana och ett väl 
genomfört arrangemang.  
 
För SM/JSM/DSM/VRM genomfördes två deltävlingar den 17-18 
september i Töreboda. Arrangören hade lagt ner stort jobb och 
helbandat alla prov. Den avslutande finalen genomfördes i Uppsala 
den 8 oktober. Tävlingen hade långa transporter vilket medförde 
mycket vägåkande för förarna. Arrangören Göta MS var tvungen att 
flytta tävlingen tidigare under året då de inte fick tillstånd att köra på 
tänkt område. Räddningen av tävlingen blev flytten till Uppsala. Kvällen 
avslutades med en trevlig bankett.  
 
Det har även uppmärksammats att flera motorcyklar varit avställda vid 
kontroll vid de två sista SM-tävlingarna. Endurosektionen arbetar med 
frågan framåt.  
 
Endurosektionen har ställt frågan till medlemmar om Youthklass (U21) 
i samband med SM/JSM 2023. Det inkom positiva svar för införandet 
av klassen. För att harmonisera med EM och VM har sektionen fattat 
beslut om att införa en Youthklass samt slå ihop JSM 1 och JSM 2 till 
en Juniorklass.  

 
I. VM 

Årets VM avslutades i Zschopau i Tyskland där Sverige hade 15 
deltagande förare. Micke Persson hade inför tävlingen en ledning på 
tre poäng i E3-klassen, men blev efter en hård kamp om guldet 
passerad av Brad Freeman. Det blev ett VM-silver för Micke, endast tre 
poäng från guld. Max Ahlin och Albin Norrbin placerade sig också i 
toppen med en andra- respektive tredjeplats i klassen Junior 2 World 
Cup. Även Patrik Andersson tog en pallplats med ett silver i klassen 
Open Senior World Cup. Endurosektionen ser mycket glädjande på 
förarnas prestationer och gratulerar medaljörerna.   

 
VM-kalendern har justerats för 2023 med Finlands deltävling som 
flyttats till helgen före Sveriges deltävling.  
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J. EM 
Sista EM-tävlingen genomförs sista helgen i oktober i Woltersdorf. 
Sverige har åtta anmälda förare till tävlingen.   

 
K. Utbildning 

Den 22 oktober hade Endurosektionen fortbildning för supervisors på 
Arlandastad. Det var 10 deltagande supervisors som förnyat sin 
behörighet för kommande tvåårsperiod. Fortbildningen bjöd på bra 
diskussioner och kommande regeländringar för 2023 gicks igenom.  
 
Kommande fortbildningar för tävlingsledare är planerat den 12/11 i 
Norrköping och 27/11 på Gotland.  
 

L. VM Skövde 
Arbetet fortgår enligt plan för VM-deltävlingen 2023 som genomförs 
den 1-3 juni.  
 

M. E-bike 
Inget att rapportera.  
 

N. RIG 
Ansökan för kommande läsår är öppen och en aktivitetsdag för nya 
elever kommer genomföras i Vrigstad den 12/11. Göran deltar på RIG-
möte digitalt den 11/11 tillsammans med Philip som är på plats i 
Vrigstad.  

 
5. ISDE 

Årets tävling är avslutad och tyvärr fick vi inte skörda någon medalj i Junior 
Trophy på grund av olyckliga omständigheter. Damlaget kom på en fin 
fjärdeplats och seniorlaget placerade sig på en sjätteplats. Sektionen riktar 
ett stort tack till alla som var med och hjälpte till att göra ISDE-deltagandet 
möjligt. Det är många personer som lägger semestrar och ideell tid på att 
hjälpa Sverige till de bästa förutsättningar inför och under tävlingsdagarna. 
Utan det stödet skulle ett svenskt deltagande inte vara möjligt.   

 
6. Beslutfattande frågor mellan mötena 

Inga frågor har varit uppe för beslut sedan föregående sektionsmöte.  
 

7. Ärenden 
 

A. Regeländringar 2023 
Regelrevidering pågår inför 2023 och sektionen har tagit beslut om 
flera ändringar efter dialog med verksamheten och branschen. 
Regelarbetet avses att vara klart till mitten av november. Sektionen 
kommer själva att undersöka tryckkostnader för nytt Specialreglemente 
eftersom regelböckerna inte kommer tryckas centralt. Reglerna finns 
fr.o.m. 2023 tillgängliga på den digitala regelplattformen 
https://regler.svemo.se/.   
 
 
 

 

https://regler.svemo.se/
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8. Övrigt 

 
A. Enduroregistrering  

Vid fortbildningen för supervisors diskuterades registrering av 
enduromotorcyklar och Endurosektionen ställer sig frågande till varför 
så få enduroregistrerar sina motorcyklar.  
 

B. Höstmöte 
Endurosektionen avser att bjuda in till höstmöte i samband med 
Novemberkåsan i Bollnäs den 18 november kl. 14:00. Inbjudan 
kommer läggas ut på svemo.se.  

 
9. Kommande sektionsmöten 

14 november  
5 december  
 

10. Mötet avslutades 
Mötets avslutades.  

 
Vid protokollet   Justerat via e-post 
Philip Lund 2022-10-23  GB, PL, JA 2022-11-07  


