
Fokusområden för Säkerhetsarbete Roadracing & Minimoto - 2023                       

Under 2023 ska vi prioritera följande områden för vårt säkerhetsarbete: 
- Huvudskador och hjälmsäkerhet. Verka för att förarna anskaffar och använder airbagställ eller airbagväst till 2024. 

 

Varför prioriteras detta?    
- Vi vill fortsatt minska antalet huvudskador / hjärnskakningar. 2024 skall det bli obligatoriskt att använda airbagställ / väst vid träning och 

tävling bland annat för att minska antalet arm, axel, revbens samt inre skador i samband med vurpa.  

Aktiviteter 2023        

Vad ska 
genomföras?  
 

Hur ska det 
genomföras?  

Hur ska det 
kommuniceras 
och till vem? 

När ska det 
vara klart? 

Vilka resurser 
(pengar/tid/personer) 
ska användas?  

Ansvarig person 
för 
genomförandet? 

Hur sker 
utvärderingen/ 
uppföljningen 
och när? 

Behov av stöd 
eller hjälp?  
 

Fortsatt utbildning 
av tekniker för 
besiktning av 
hjälmar. 
 
 
 

I samband med 
chefstekniker-
utbildningen våren 
2023. Samt 
utbildning av nya 
tekniker 
 
Besiktningsmärken 
märkta med årtal 
och avvikande färg 
skall appliceras på 
hjälmar för att 
tydliggöra hur länge 
hjälmar varit 
använda. 

Muntlig samt 
skriftlig 
information till 
förare och 
tekniker.  
 
 

Fortgående 
arbete under 
säsongen 
2023 

Budget:  
Inom ramen för grenen. 
Tidsperiod: 
Utbildning av tekniker 
2023. 
Vem genomför: 
Grentekniker med hjälp 
av grenen. 

Gren tekniker och 
Säkerhets-ansvarig 
i samarbete med 
Svemo kansli och 
Klubbar. 

Hösten/ 
Vintern 2023–
2024.  
Frågor: 
Har vi sett en 
attitydförändring 
bland förare 
gällande hjälmar?  
 
Känner sig våra 
tekniker tryggare 
med besiktningen 
av hjälmar? 
 
 
 
 

Administrativt stöd 
från kansliet för att 
bland annat beställa 
och ta hand om 
fakturor avseende 
besiktnigsmärken. 

Upplysning till 
förare om att det 
av grenen tagits 
beslut om att inför 
obligatoriskt 
användande av 
airbagställ eller 
väst till säsongen 
2024. 
Gäller 
Roadracing. 

I samband med 
chefstekniker-
utbildningen våren 
2023. Samt 
utbildning av nya 
tekniker. 
Information till 
förarna i samband 
med 
säkerhetsbesiktning
en. 

Muntlig samt 
skriftlig 
information till 
förare och 
tekniker.  
 
 

Till säsongen 
2024 

Tekniker i samband med 
säkerhetsbesiktning vid 
tävling samt vid 
förarlicensutbildningar. 
SR 2023-2024 är 
uppdaterat i detta 
avseende. 

Gren tekniker och 
Säkerhetsansvarig i 
samarbete med 
Svemo kansli och 
Klubbar. 

Under och efter 
säsongen 2024 
genom att 
kontrollera att 
reglementet 
efterlevs i 
samband med 
träning och 
tävling. 

Administrativt stöd 
från kansliet. 
Andra halvåret 2023 
för att gå ut med 
informations- 
kampanj via 
hemsida etc 
gällande det 
obligatoriska 
användandet av 
airbagställ/väst 
2024.  


