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Deltagare Svemo 

Anders Ljunggren (AL)  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 

mötet. 

 

2. Val av justerare 

AL, JA, PE justerar protokollet. 

 

3. Föregående protokoll 

Protokoll 7–2021 godkändes och lades till handlingarna. 

 
4. Rapporter 

 
A. Ekonomi (AL) 

Endurosektionen gick igenom ekonomirapporten för november och 
inkomna återstartsstödsansökningar. Resultatet i ekonomirapporten 
visar att vi ligger lite under budget. PE och AL ska gå igenom 
budgetsammanställningen av 2021. Budgeten för 2022 har godkänts 
av Svemo styrelse.  

  
Endurosektionen har mottagit sju ansökningar för återstartsstöd. 
Samtliga ansökningar beviljades och beslut förmedlas av PL till 
respektive förening. PL lägger ut information om ansökan på hemsida 
och Facebook.   

 
B. FIM (PE) 

PE informerade att ett höstmöte är genomfört och att det kommer ske 
några regeländringar inför kommande säsong. Förarna kommer kunna 
ansöka om fast startnummer i E1, E2, E3, Junior och Youth mellan 2–
199. Vid de två första deltävlingarna kommer förarna även kunna 
inspektera proven på trampcykel, ej med el/batteri. Detta test kommer 
sedan att utvärderas för framtiden.  
 
Prime Stadium är ny promotor för Enduro GP inför 2022. 
 
Anmälningsavgiften till ISDE blir 1050 euro/förare, där 50% betalas vid 
föranmälan och resterande 10 veckor innan tävlingen börjar. 
I trophy, junior trophy och womens trophy kommer alla förare att 
räknas varje dag och ingen kan starta om. Samtliga trophyförare, dvs 
alla tre kategorier, kommer att kunna välja vilken klass de vill deltaga i 
så länge motorcykeln går under E1, E2 eller E3. 
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C. FIM Europé (PE) 
Ingen rapport att tillgå vid mötet. Regelrevidering pågår av EM-
reglementet inför 2022.  

 
D. Säkerhet (JA) 

Endurosektionen har fått ökad budget till projekt för course inspector 
på USM. PE jobbar vidare i frågan med målsättning att vid nästa 
sektionsmöte kunna presentera vem som tilldelas uppdraget.  

 
E. Statistik förarlicenser 

Endurosektionen tog del av licensstatistiken för oktober och november. 
Antalet licenser i oktober 2021 var 9141, vilket är en ökning med 0,7% 
jämfört med oktober 2020 då antalet var 9078.  
 
Antalet licenser i november 2021 var 9208, vilket är en ökning med ca 
0,85% jämfört med november 2020 då antalet var 9131.   

 
F. Elitgrupp 

Elitgruppen har tagit beslut att trailern ska gå till samtliga EM-
deltävlingar under 2022. Endurosektionen arbetar för att ta fram 
förtydligade riktlinjer för elitgruppens verksamhet inför kommande 
säsong. Patricia och Stefan kommer genomföra ett uppstartsmöte 
tillsammans med sportchef.  

 
Elitgruppen sammanställer en utvärdering av verksamheten för 2021 
och planering pågår för verksamheten 2022.  

 
G. Miljö 

Endurosektionen diskuterade det utkast som inkommit från Roger 
Johansson avseende ljudmätning. Omskrivning av gällande regel i SR 
är aktuellt inför 2022.  
 
JA återkopplar till Max och Roger gällande frågan om ljudmätning. 
Endurosektionen bordlägger punkten till kommande möte och fortsätter 
dialogen.  

 
H. SM/JSM/DSM/VRM/USM 

SM-kalendrarna är presenterade på svemo.se. PE har påbörjat arbetet 
med tillsättning av supervisors till respektive tävling.  

 
Swedish Enduro Championship 2022 

23 April Tibro MK 

28–29 Maj Vimmerby MS 

11 Juni Östhammars MK 

17–18 September Töreboda MK 

24 September Göta MS, Enköping 
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Swedish Youth Enduro Championship 2022 

30 April Finspångs MS 

7 Maj Tidaholms MK 

18 Juni Åsätra MK 

2 Juli FMCK Skövde 

20 Augusti    Botkyrka MK 

10 September Norrahammars MK 

 
I. VM 

VM-kalendern för 2022 är officiell. Preliminärt blir det en 
ersättningshelg i Portugal helgen efter Italien. Glädjande verkar det bli 
runt tio svenska förare som kommer köra VM-serien.  

 
VM 2022 
6–8 Maj Lalin, Spanien 

13–15 Maj Peso da Regua, Portugal 

24–26 Juni Carpineti, Italien 

1–3 Juli TBC, Portugal  

29–31 Juli    Gelnica, Slovakien 

5–7 Augusti TBA, Ungern 

14–16 Oktober Zschapau, Tyskland 

 
J. EM 

Endurosektionen tog del av information gällande Finlands EM-
deltävling. På grund av krock med MXGP i Finland, måste deltävlingen 
flyttas. I dagsläget finns inget nytt datum.  
 
EM 2022 
13–20 Mars Pietramontecorvino, Italien 

2–3 April Tamasi, Ungern 

TBA Sipoo, Finland 

28–30 Oktober Woltersdorf/Rüdersdorf/Grünheide, Tyskland 

 
K. Utbildning 

Endurosektionen har genomfört fortbildningar för tävlingsledare i 
Skövde och Enköping med tio respektive sju deltagare. Fortbildningen 
som skulle genomförts i Vrigstad fick dessvärre ställas in till följd av för 
få anmälda deltagare.  
 
Två nya fortbildningar kommer genomföras under januari, en i 
Sundsvall den 15/1 och en i Falun. Datum för Falun publiceras och 
skickas ut till berörda tävlingsledare inom kort.  
 
De tävlingsledarlicenser som inte är förnyade gäller t.o.m. 2022-01-31.  

 
L. VM Skövde 

Endurosektionen tog del av information om den inställda VM-
deltävlingen i Skövde. Målsättning att återkomma med en deltävling till 
2023.  
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5. ISDE 
PE informerade att boende är förbokat till Six Days och uttagning av lagen 
kommer ske senast den 1/6.   
 

6. Beslutfattande frågor mellan mötena 
Inga beslutsfattande frågor har förekommit sedan föregående möte.   

 
7. Ärenden 

 
A. Elitlicenser 2022  

Endurosektionen har mottagit fyra ansökningar om tilldelning av 
elitlicens trots ej uppfyllda kriterier för elitlicens. På grund av skador har 
förarna begränsats i sitt tävlande under 2021. Endurosektionen beviljar 
samtliga ansökningar.  

 
B. RIG kontaktperson 

Endurosektionen arbetar för att tillsätta en kontaktperson för enduro till 
RIG i Sävsjö/Vrigstad. Sektionen bordlägger frågan till kommande 
möte.  
 

C. Dispensansökan maskinklass 
Endurosektionen har mottagit en dispensansökan gällande 
maskinklass för kommande säsong. PL uppdras ta in referenser och 
återkoppla till sektionen.   
 

D. Serieansökningar 
Endurosektionen gick igenom inkomna serieansökningar för 
Snöserien, Östra Open, Vintercupen och Hojbutiken Cup. Sektionen 
godkände seriereglerna och beviljade ansökta undantag från SR 4.7.6. 
Endurosektionen beslutar även att tillsätta supervisor vid flera av 
vinterns tävlingar.  

 
E. Lag-SM 

Under höstmötet i november lyftes frågan angående Lag-SM. 
Endurosektionen diskuterade utfallet och ser gärna att en enkät 
skickas ut till förare och medlemmar för att få in synpunkter.   

 
F. Fast startnummerserie 

Endurosektionen diskuterade frågan om att införa fasta 
startnummerserier. Arbetet och dialogen fortsätter under 2022.  

 
8. Kommande sektionsmöten 

Arlanda 19/1.  
 

9. Mötet avslutades 
 

 
 
 

Vid protokollet   Justerats av 
Philip Lund     Justerat via e-post 
2021-12-15   AL, PE, JA 2021-12-28 
     


