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Deltagare Svemo 

Tommy Allansson  Sammankallande 
Malin Nylund   Ledamot 
Malte Gustafsson  Koordinator Motocross 
Peter Isgren   Koordinator Motocross 

 

1.  Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen 

Tommy Allansson hälsade deltagarna välkomna och mötet öppnades. 

Presenterad dagordning godkändes. 

 

2.  Val av protokolljusterare 

Malin Nylund valdes att justera dagens protokoll. 

 

3.  Föregående protokoll  

Motocrossektionen tog del av nedanstående protokoll: 

Protokoll, Sektionsmöte nr.10, 2022-12-12 

Mötesanteckningar, Back-möte/Isbane-möte, 2022-12-03 

Mötesanteckningar, MX-möte 2022-12-29,30 

 

Motocrossektionen gick igenom dokumenten, därefter lades dessa till handlingarna. 

Ett särskilt möte planeras med adjungerad för Isbana/Backe för en fortsatt dialog i särskilda 

frågor. 

 

4.1 – 4.3  Ärenden 

Motocrossektionen tog del av ett antal inkomna ansökningar om annan licensklass. För 

beviljade ansökningar förtydligar Motocrossektionen att om förutsättningarna kring ansökan 

förändras, kan Motocrossektionen omgående dra tillbaka beslutet och föraren återgår då till 

ordinarie licensklass. 

 

4.4 Olle Bergman ansöker om ålderdispens 

Motocrossektionen tog del av Nedre Norras utlåtande för Olle Bergmans ansökan om att 

fortsätta som supervisor i motocross. Ansökan beviljades för säsongen 2023.  

4.5 Sören Östlund ansöker om åldersdispens 

Motocrossektionen tog del av Västras utlåtande för Sören Östlunds ansökan om att fortsätta 

som tävlingsledare i Motocross. Ansökan beviljades för säsongen 2023. 

 

4.6 Praxis för deltagande i MX-Women 

Motocrossektionen kommer förtydliga SR Motocross §5.3.4 (B) gällande samkörning av 

klasser. Ett tillägg om innehav av ungdomslicens och en minimiålder på 15 år kommer att 

införas i denna regel. Därmed blir också samkörning möjlig med breddlicensierade förare. 

 

Inkommen ansökan om uttag av juniorlicens för 14 årig kvinnlig förare avslås. 

Motocrossektionen förtydligar att starttillstånd/wildcard krävs för deltanade i MXSM Women. 

I stället föreslås föraren att delta i kommande Sverige Cup Women och det nyinstiftade 

Riksmästerskap för 125cc Girls. 
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4.7 Tävlingskalender 

Mindre förändringar sker löpande i tävlingskalendern för statustävlingar i Motocross 2023. 

Peter uppdrogs sammanställa de underlag som nu finns och ambitionen är att en uppdaterad 

tävlingskalender för dessa tävlingar ska delges distriktens motocross kommittéer inom kort 

och att den kan publiceras på svemo.se, inom 2 veckor. 

Beslutande förändringar för redan publicerade tävlingar är följande: 

2 juli, MXSM Västerås MX - SM Women utgår (pga av EM-deltävling) USM 125 U17 läggs till. 

5 aug, Göta MS - SM Women läggs till 

27 aug, Anderslövs MK - SM Women läggs till 

 

4.8 Tävlingsrapport 

Tommy kommer att föra en dialog med aktuell Supervisor för den aktuella tävlingen. 

 

4.9  Riktlinjer Ungdomslicens 

Motocrossektionen diskuterade formerna för hur förare ska kunna ansöka om ungdomslicens 

som 11 åring. Peter och Malte uppdrogs att sammanställa en blankett, önskvärt är att 

efterlikna blanketten som används för Snöskoter samt att blanketten kan ifyllas digitalt. 

 

5. Rapporter 

 

5.1 Licensrapport 

Motocrossektionen tog del av aktuell licensstatistik och ser att ca 1000st förare har tagit ut 

motocrosslicens för 2023 och man tog tillfället i akt att påminna förare om att, de innan 

licensuttag är möjligt, måste genomföra utbildningen om hjärnskakning ”Return to Race”. 

(Svemo utbildningsplattform, nås genom att man först loggar in i Svemo TA och sedan 

klockar på ikonen "Utbildning”. Då länkas man till utbildningssidan. Därefter söks på ”Return 

to Race”. Svemo TA, känner per automatik av när utbildningen är genomförd och licens går 

att lösa. Ingen RTR-utbildning krävs för att lösa klubblicens.) 

 

5.2 Ekonomirapport 

Ingen ekonomirapport för 2023 har tagits fram. 

 

5.3 Möte med Sektionsrådet/Arbetsgrupp för Motocross 

Tommy rapporterade från ett genomförs möte i Jönköping den 29-30 december 2022 

tillsammans med de personer som inom olika område är adjungerade till Motocrossektionen. 

Dessa person utgör en arbetsgrupp som man valt att ge namnet Sektionsråd och är en 

resurs i sektionens kommande arbete, samarbetar nära sektionen och 

motocrosskoordinatorerna på Svemo-kansli. (Sektionsrådsmötet, där Motocrossektionen 

träffar representanter från distriktens motocrosskommittéer byter namn till Grenmöte och ska 

inte förväxlas med Sektionsrådet som nu utgör en arbetsgrupp för löpande arbete i 

sektionsarbetet.) 

 

Sektionsrådet, med ledning av Motocrossektionen, består av följande personer:  

Ola Andersson, Patrik Håkansson, Markus Marteliusson, Ben Nyman och Örjan Bengtsson 

Till sektionen finns också ett antal person som är adjungerade i särskilda sakfrågor t.ex. 

miljö, classic, säkerhet, isbana/backe m.m. 
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6. Övrigt 

 

6.1 Supervisorutbildning (5, 7, 9 februari) 

Malin och Peter ansvarar för att inom kort inbjuda supervisors till kommande digital träff. 

Utbildningen kommer att läggas upp i Svemo IUP och en gemensam dagordning och 

diskussionsunderlag tas fram för samtliga 3 träffar. Supervisors uppmanas att boka upp 

ovanstående datum och inom kort, kallas de till ett av respektive datum. 

 

6.2 Regeluppdateringar 

Inom kort sker en genomgång av Specialsreglementet i Motocross med tillhörande 

reglemente för bl.a. statustävlingar. Regelverk kommer att tas fram för Riksmästerskap 

Women 125cc samt Riksmästerskap 40+. 

 

Parallellt med regelgenomgång sker också en förändring av kraven för tilläggsregler (TR) 

och tidsplan, där den mall som under se senaste 8 åren, använts för MXSM, fr.o.m. 2023 ska 

används för samtliga statustävlingar. TR-mallen och grundmallen för tidsplan kommer att 

skickas ut till berörda arrangörer inom några veckor. 

 

6.3 Utbildning 

Utbildning för Tränare i Nivå 1 i Motocross, genomförs i Jönköping den 28 januari. 

Utbildningen kommer att publiceras i Svemo Utbildningsplan på svemo.se samt i 

utbildningsplattformen, IUP, utbildning.svemo.se. 

 

7. Nästa möte 

Sektionsmöte 2, 31 januari 

Sektionsmöte 3, 12 mars     

 

8.  Avslutning  

Tommy Allansson tackade deltagande och avslutade mötet 

 

Vid protokollet   Protokollet justerat via e-post av 

 

Peter Isgren   Malin Nylund 

2023-01-05   2023-01-10 


