
 

 

  

ELITFÖRARINFORMATION  
ENDURO 
- 2023 - 

Vi är mycket glada att just du är intresserad av att veta mer om vad det innebär 
att delta i VM/EM i Enduro och hoppas att den här checklistan ska ge dig den 
information du behöver. Läs nedan om vad som gäller för respektive 
mästerskap. Kontaktuppgifter till berörda personer hittar du på sista sidan i 
dokumentet. 

EM 
GRUNDKRAV 
För att få delta på EM måste din svenska endurolicens vara betald. Om du inte 
har ett internationellt tillägg på din licens måste du även lösa det. I Elitlicensen 
ingår redan det tillägget. 

EM-LICENS 

För att erhålla EM-licens krävs en svensk nationell/internationell förarlicens i 
enduro. EM-licensen kan lösas på helårsbasis och gäller då samtliga 
deltävlingar. Det går även att lösa en tillfällig licens och gäller då endast till den 
tävlingen som licensen söks för. Ring i god tid till din koordinator och beställ din 
EM-licens.  
 
Se mer information på svemo.se under fliken Tävla i EM/VM>>>. 
OBS! Du kan INTE tävla på en helårslicens för VM. 

E-utbildningen ”Ren Vinnare” ska du som förare genomföra. Denna utbildning 
ska genomföras årligen av alla förare som löser internationella 
mästerskapslicenser. Efter genomförd och godkänd utbildning får du ett 
intyg/diplom som du skickar vidare till koordinatorn på Svemo.    

Antidoping Sverige – ”Ren Vinnare”.  
https://renvinnare.se/  

När intyget/diplomet för ”Ren Vinnare” skickats till kansliet läggs licensavgiften i 
din varukorg i Svemo TA. När du har betalt din EM-licens kommer du få ett mail 
från FIM, där du digitalt signerar ett dokument gällande antidoping. Därefter 
skickas licensen till dig via mail direkt från FIM. Du kommer även att hitta en 
kopia av din EM-licens i din profil i Svemo TA. 

https://www.svemo.se/vara-sportgrenar/start-enduro/tavla-i-enduro/tavla-i-em-enduro
https://renvinnare.se/


 

 

  

Licens och priser 

De EM-licenser som finns att köpa är helår eller tillfällig. Det finns ingen specifik 
licens för senior, junior eller dam.  
Se priser på Svemo hemsida:  
https://www.svemo.se/vara-sportgrenar/start-enduro/licenser-enduro  

EM-ANMÄLAN 
Anmälan till EM är webbaserad och det gör du på hemsidan 
https://www.enduroeuropean.com/registration/  
 
Tävlingsklasser 
Youth U21 (fr.o.m. 100cc t.o.m. 125cc 2T)  
J1 (fr.o.m. 100 cc t.o.m. 125 cc 2T + fr.o.m. 175 cc t.o.m. 250 cc 4T)  
J2 (fr.o.m. 175 cc t.o.m. 500 cc 2T + fr.o.m. 290 cc t.o.m. 650 cc 4T)  
E1 (upp till 250 cc 2T & 4T)  
E2 (fr.o.m. 255cc t.o.m. 450 cc 4T),  
E3 (Över 255 2T och över 455 4T) 
Women (ingen indelning per maskinklass) 
 
Senior (fr.o.m. 40 år) EM-klass, indelad i två kategorier fr.o.m. 2023 
Senior 40 (förare 40–54 år) European Cup 
Senior 55 (fr.o.m. 55 år) 
EM-mästare för Senior baseras på den totala rankingen av Senior 40 och Senior 
55.  
 
Anmälan till tävling ska vara inskickad senast 20 dagar innan tävling.  
 

STARTNUMMER 

Alla förare kommer ha permanenta nummer för hela säsongen. FIM Europe 
eller promotorn tilldelar startnummer före första deltävlingen baserat på 
föregående års resultat. Förarna måste se till att de har rätt nummerplåtsfärg 
för sin tävlingsklass.  

STARTTILLSTÅND 

Koordinatorn på Svemo kansli skickar ett gemensamt starttillstånd på anmälda 
svenska förare till arrangören.  

 

https://www.svemo.se/vara-sportgrenar/start-enduro/licenser-enduro
https://www.enduroeuropean.com/registration/


 

 

  

BETALNING AV STARTAVGIFT 

Startavgiften för tävling betalar du till promotorn. Betalningsinformation hittar 
du i tilläggsreglerna för tävlingen. Vid anmälan till hela serien ska den totala 
anmälningsavgiften betalas till promotorn i början av året. Märk betalningen 
med Förnamn Efternamn, Svemo samt Tävlingsklass. Kom ihåg att skriva ut 
och ta med kvittot på din betalning! 
 
Avgift: Tvådagarstävling 200 euro och för finalen (tre dagar) 250 euro. Avgiften 
ska vara betald senast 20 dagar före tävling. Vid anmälan till hela serien är 
avgiften nedsatt med 20 euro per tävling.  
Förare som betalar efter sista betaldatum eller direkt på tävlingsplats måste 
betala 250 euro (två dagars) och 310 euro (tre dagars). 

AVANMÄLAN 

Om du blir skadad och inte kan delta i tävlingen måste du meddela detta till 
koordinatorn på Svemo kansli. Skicka ett mejl varför du inte kan delta. Gör du 
det i tid har du möjlighet att få tillbaka din startavgift. Om du inte avanmäler 
dig till tävlingen riskerar du att få betala 300 Euro i straffavgift till FIM Europe. 

TÄVLINGSKALENDER 2023 

DATUM  PLATS    

15-16 april   Italien, Fabriano 
13-14 maj   Portugal, TBA 
15-16 juli  Estland, Paikuse 
16-17 september  Polen, Kielce 

EM-REGLER 
Här kan du läsa gällande regler för EM säsongen 2023. 
https://www.fim-europe.com/enduro/#1637051269945-758f4697-05e7 

ÖVRIGA LÄNKAR 
Svemo Enduro (Kontaktpersoner, info om EM, regler m.m.) 
https://www.svemo.se/vara-sportgrenar/start-enduro  

FIM Europe (Europeiska motorcykelförbundet: Tävlingskalender, tilläggsregler, 
regler, anmälningsformulär m.m.) http://www.fim-europe.com/enduro/  

 

 

 

https://www.fim-europe.com/enduro/#1637051269945-758f4697-05e7
https://www.svemo.se/vara-sportgrenar/start-enduro
http://www.fim-europe.com/enduro/


 

 

  

SVEMO AVTAL PÅ RESOR 

Svemo har som idrottsförbund flera förmånliga avtal för sina medlemmar. För 
information om nedanstående följ länken:  
https://www.svemo.se/for-foreningen/rabattavtal  

Boende: Scandic Hotels, Elite Hotels 
Båtresor: Tallink Silja, TT-Line 
Hyrbil: Avis Biluthyrning, Hertz hyrbilar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.svemo.se/for-foreningen/rabattavtal


 

 

  

VM 

GRUNDKRAV 

Förare med Elitlicens får delta i VM (gäller seniorer). För juniorer krävs en 
helårslicens i enduro. Vid VM-tävling i Sverige kan även förare med Seniorlicens 
få delta. Ungdomslicensierade kan delta i VM efter godkännande från 
Endurosektionen.  

Om du inte har ett internationellt tillägg på din licens måste du lösa till det. I 
Elitlicensen ingår redan det tillägget.  
 

VM-LICENS 

För att erhålla en VM-licens krävs en svensk nationell/internationell förarlicens i 
enduro. Du ska dessutom skicka in ett speciellt läkarintyg och genomföra en e-
utbildning gällande antidoping för denna licens. Observera att VM-licensen inte 
skickas ut innan dessa handlingar inkommit till Svemo kansli. VM-licensen kan 
lösas på helårsbasis och gäller då samtliga deltävlingar. Det går även att lösa en 
tillfällig licens och gäller då endast till den tävlingen som licensen söks för. Ring 
i god tid till din koordinator och beställ din VM-licens. 

1. E-utbildningen ”Ren Vinnare” ska du som förare genomföra. Denna 
utbildning ska genomföras årligen av alla förare som löser internationella 
mästerskapslicenser. Efter genomförd och godkänd utbildning får du ett 
intyg/diplom som du skickar vidare till koordinatorn på Svemo.    

Antidoping Sverige – ”Ren Vinnare”.  
https://renvinnare.se/  

2. Läkarintyget hittar du på svemo.se eller på länk nedan. 
Läkarintyg VM-licens>>> 

Läkarintyget gäller för aktuell säsong. Om du skickat in ett läkarintyg 
daterat mellan juli-dec 2022, gäller det även för hela 2023. Skicka in 
läkarintyget via e-post (gärna som pdf-fil) eller per post till koordinatorn 
på Svemo kansli. 

När läkarintyget och intyg/diplom för ”Ren Vinnare” skickats till kansliet läggs 
licensavgiften i din varukorg i Svemo TA. När du har betalt din VM-licens 
kommer du få ett mail från FIM, där du digitalt signerar ett dokument gällande 
antidoping. Därefter skickas licensen till dig via mail direkt från FIM. Du 
kommer även att hitta en kopia av din VM-licens i din profil i Svemo TA. 

 

https://renvinnare.se/
https://cms.svemo.se/wp-content/uploads/2022/11/lakarintyg-vm-lic.pdf


 

 

  

Licens och priser 

Se priser på Svemo hemsida:  
https://www.svemo.se/vara-sportgrenar/start-enduro/licenser-enduro  

VM-ANMÄLAN 

Anmälan till VM är webbaserad och det gör du på hemsidan 
http://www.endurogp-registration.org/  

Tävlingsklasser:  
Enduro 1 (E1), Enduro 2 (E2), Enduro 3 (E3), Enduro GP (E1, E2, E3), Women, 
Junior 1 (J1), Junior 2 (J2) och Youth 125 cc.  
FIM Enduro Open World Cup: 2 strokes, 4 strokes och Senior (över 40 år), Club 
Team (tre förare). 

1. Om du inte redan har ett konto kan du registrera ett nytt som gäller för 
aktuell säsong och följande säsonger. 

2. Skriv in alla nödvändiga personuppgifter. Du kan uppdatera dina 
uppgifter när som helst genom att logga in på ditt konto igen. 

3. När du registrerat dig kan du anmäla dig till den deltävling du vill köra. 
Kom ihåg att betala startavgiften. Utan registrerad betalning är anmälan 
inte giltig! Du får ett bekräftelsemejl när din anmälan är ok. 

4. Om du inte hunnit få ditt VM-licensnummer hoppar du över den rutan 
eller skriver ”1” och uppdaterar din anmälan senare. Licensnumret skickas 
annars tillsammans med starttillståndet till arrangören. 

5. Kom ihåg att anmäla dig innan sista anmälningsdatum! Anmälan ska 
vara gjord senast 21 dagar före tävling. Om du anmäler dig efter detta 
tillkommer en avgift på 50 euro (30 euro för Enduro Open) utöver 
startavgiften. 

STARTNUMMER  

Förare som kör hela VM-serien kan välja sitt startnummer i samband med 
anmälan till hela serien. Förare som anmäler sig till enskilda VM-tävlingar kan 
välja startnummer genom att kontakta koordinator på Svemo kansli.  

STARTTILLSTÅND 

Koordinatorn på Svemo kansli skickar ett gemensamt starttillstånd på anmälda 
svenska förare till arrangören. 

 

 

https://www.svemo.se/vara-sportgrenar/start-enduro/licenser-enduro
http://www.endurogp-registration.org/


 

 

  

BETALNING AV STARTAVGIFT 

Startavgift för varje deltävling betalar du i samband med anmälan till tävling. 
Kom ihåg att anmäla dig innan sista anmälningsdatum. Om du anmäler dig 
efter det tillkommer en avgift på 50 euro (30 euro för Enduro Open). Avgift för 
varje deltävling är 350 euro för Enduro GP, E1, E2 och E3. Junior och Women har 
en avgift på 250 euro och World Cup 200 euro.  

AVANMÄLAN 

Om du blir skadad och inte kan delta i tävlingen måste du meddela 
koordinatorn på Svemo kansli detta. Skicka ett mejl varför du inte kan delta. Gör 
du det i tid har du möjlighet att få tillbaka din startavgift. Gå även in i anmälan 
på VM-sidan och avanmäl dig. 

TÄVLINGSKALENDER 2023 

DATUM  PLATS      
31 mars – 4 april Italien, Arma Di Taggia     
5-7 maj  Spanien, Lalin (Ej Women)  
26-28 maj  Finland, Heinola  
1-3 juni  Sverige, Skövde  
30 juni – 2 juli  Slovakien, Gelnica (Ej Women) 
29 sept – 1 okt Portugal, Valpacos (Ej Women) 
6-8 okt  Portugal, Santiago do Cacem  
  

VM-REGLER 
Här kan du läsa gällande regler för VM säsongen 2023.  
https://www.fim-moto.com/en/documents/view/2023-fim-enduro-world-
championship-regulations-31122022 

ÖVRIGA LÄNKAR 

Svemo Enduro (Kontaktpersoner, info om EM, regler m.m.) 
https://www.svemo.se/vara-sportgrenar/start-enduro  

FIM (Internationella motorcykelförbundet: Tävlingskalender, tilläggsregler, 
regler) 
https://www.fim-moto.com/en/sports/enduro  

Anmälan VM 
http://www.endurogp-registration.org/  

Hemsida VM (Resultat, tävlingskalender m.m.) 
http://www.endurogp.org/  

https://www.fim-moto.com/en/documents/view/2023-fim-enduro-world-championship-regulations-31122022
https://www.fim-moto.com/en/documents/view/2023-fim-enduro-world-championship-regulations-31122022
https://www.svemo.se/vara-sportgrenar/start-enduro
https://www.fim-moto.com/en/sports/enduro
http://www.endurogp-registration.org/
http://www.endurogp.org/


 

 

  

SVEMO AVTAL PÅ RESOR 

Svemo har som idrottsförbund flera förmånliga avtal för sina medlemmar. För 
information om nedanstående följ länken:  
https://www.svemo.se/for-foreningen/rabattavtal 

Boende: Scandic Hotels, Elite Hotels 
Båtresor: Tallink Silja, TT-Line 
Hyrbil: Avis Biluthyrning, Hertz hyrbilar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.svemo.se/for-foreningen/rabattavtal


 

 

  

Internationella tävlingar 
 

GRUNDKRAV 
För deltagande vid en internationell tävling utanför Sverige måste din svenska 
endurolicens vara betald. Om du inte har ett internationellt tillägg på din licens 
måste du lösa till det. I Elitlicensen ingår redan det tillägget.  
Från 2018 är det även krav på internationell tävlingslicens, utfärdad av FIM för 
deltagande i internationella tävlingar utanför Sverige. Licensen kan lösas per 
kalenderår eller tillfälligt för en särskild tävling.  

ANMÄLAN 
Anmälan till tävling gör du på egen hand.  
Kom ihåg! att tävlingen måste vara sanktionerad av ett internationellt förbund 
anslutet till FIM eller FIM Europe. Om tävlingen inte är det gäller inga 
försäkringar och du åker på egen risk. 

När du löser ut en internationell tävlingslicens, utfärdad av FIM, läggs 
licensavgiften i din varukorg i Svemo TA. När du har betalt din FIM-licens, 
kommer du få ett mail från FIM där du digitalt signerar ett dokument gällande 
antidoping. Därefter skickas licensen till dig via mail direkt från FIM. Du 
kommer även att hitta en kopia av din FIM-licens i din profil i Svemo TA. 

STARTTILLSTÅND 
Alla förare som har internationellt tillägg på sin Svemolicens har ett generellt 
starttillstånd från Svemo som gäller vid internationella tävlingar. 

 

  



 

 

  

KONTAKTUPPGIFTER 

De förtroendevalda personerna (Svemo Endurosektion) styr förbundets arbete 
tillsammans med de som är anställda på kansliet. Förtroendevalda har utsetts 
av Förbundsstyrelsen att leda arbetet inom respektive område och gör det 
arbetet ideellt, helt oavlönat. Förtroendevalda svarar på era frågor via mejl och 
telefon i mån av tid då samtliga har ett privat arbete vid sidan av sina 
förbundsuppdrag. Till varje ideell arbetsgrupp finns en anställd koordinator 
knuten som finns tillgänglig på kontorstid. 

Svemo Endurosektion 
Göran Bengtsson 
Telefon: 0703-99 25 68 
E-post: goran.bengtsson@svemo.se  

Patricia Eneroth 
Telefon: 0709-98 97 34 
E-post: patricia.eneroth@svemo.se  

Johan Andersson 
Telefon: 0730-31 93 54 
E-post: johan.andersson@svemo.se  

 

 

Svemo kansli 
Öppettider 
Växeln har öppet måndag-fredag 08.00-14.00 
Telefon: 011-23 10 80 
Besöksadress: Sprängstensgatan 2, Norrköping 

Koordinator Enduro 
Philip Lund  
Telefon: 011-23 10 95 
E-post: philip.lund@svemo.se  
Adress: Svemo, Att: Philip, Box 2314, 600 02 Norrköping 

Svemo licensavdelning  
Telefon: 011-23 10 83 
E-post: licens@svemo.se  
Öppettider: måndag-fredag 10.00-11.30, 12.30-14.00 
Adress: Svemo, Att: Licensavdelning, Box 2314, 600 02 Norrköping 

mailto:goran.bengtsson@svemo.se
mailto:patricia.eneroth@svemo.se
mailto:johan.andersson@svemo.se
mailto:philip.lund@svemo.se
mailto:licens@svemo.se

