
 

 

  

ELITFÖRARINFORMATION  
TRIAL 

- 2023 – 
Vi är mycket glada att just du är intresserad av att veta mer om vad det innebär 
att delta i VM/EM i Trial 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. 

Innehåll 

• EM-information 

• VM-information 

• Internationella tävlingar 

• Regler & länkar 

• Svemo avtal på resor 

• Kontaktuppgifter  



 

 

  

 

EM 

GRUNDKRAV 

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

EM-LICENS 

För att erhålla EM-licens krävs en svensk nationell/internationell förarlicens i 
trial. 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>> 

Du som löser en EM-licens ska även genomgå en e-utbildning gällande 
Antidoping. Efter e-utbildningen får du ett intyg/diplom efter genomförd och 
godkänd ”utbildning” som du skickar vidare till koordinatorn på Svemo.  

• Ren Vinnare, klicka på länken 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: Licenspriser>> 
 

Championship Class, Junior Cup and Over-40 Cup: Förare måste ha en Trial 
Continental Championship License, helårs- eller tillfällig. Förare i Youth måste 
ha en Trial Continental Promotional licence.  

International Class: Förare måste antingen ha en mästerskapslicens eller FIM 
internationell licens.  

För tävling som arrangeras av det egna förbundet kan förare använda sin 
svenska licens.  

Minder/Assistant: Mindern får vara lägst 18 år och ska inneha:  
- Svemo trial- eller minderlicens (med internationellt tillägg)  

https://www.svemo.se/vara-sportgrenar/start-trial/tavla-i-trial
https://renvinnare.se/
https://www.svemo.se/vara-sportgrenar/start-trial/licenser-trial


 

 

  

- Helårs/tillfällig FIM Europe Trial Assistant license, FIM Assistant licence eller 
FIM Europe Trial licence.  

För tävling som arrangeras av det egna förbundet kan minder använda sin 
svenska licens.  

OBS! Du kan INTE tävla i EM på en helårslicens för VM. 

EM-ANMÄLAN 

1. EM-anmälan gör du på av FIM Europe fastställd blankett. 
Anmälningsblanketten hittar du även här: Svemo.se 
 

2. Tävlingsklasser (beskrivning av respektive klass börjar på nästa sida)  
Trial Championship  
Womens Championship  
Youth Championship 
Junior Cup 
Over-40 Cup 
International Class  
Women International Class  
Youth International Class  
 

3. Anmälan till tävling ska vara Svemo tillhanda senast 21 dagar innan 
tävling.  
 

4. Skicka blanketten via e-post till trial@svemo.se eller via post. 
Anmälningsblankett hittar du här: FIM  

STARTTILLSTÅND 

I samband med att koordinatorn på Svemo kansli skickar anmälningarna till 
arrangören skickas även ett gemensamt starttillstånd på anmälda förare. 

 

BETALNING AV STARTAVGIFT 

Startavgiften för tävling betalar du till respektive arrangör. 
Betalningsinformation hittar du i tilläggsreglerna för tävlingen.  
Avgiften betalas till arrangören på tävlingsplats. 

 
 

https://www.svemo.se/vara-sportgrenar/start-trial/tavla-i-trial
https://www.fim-europe.com/trial/#1473085152634-4cf2a877-b912


 

 

  

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 till 
trial@svemo.se. Om du inte avanmäler dig till tävlingen riskerar du att få betala 
300 Euro i straffavgift. 

 

TÄVLINGSKALENDER 2023 

DATUM  PLATS    
3-4/6  Sefro-Macerata Italien 

12-13/8  Hobøl Motorklubb Norge 

19-20/8  Ale Trial Klubb Sverige 

 

TÄVLINGSKLASSER I EM  

Trial European Championship  
Denna tävlingsklass är EM-klassen för seniorer och till för dig som vill slåss om 
EM-titeln. Poäng ges i respektive tävling och föraren med högst poäng efter 
seriens sista tävling blir Europamästare.  

Ålder: Föraren skall vara 16 år fyllda vid aktuell tävlingsdag då han/hon skall 
delta.  

Minder/Ass: Mindern får vara lägst 18 år och inneha: Svemo trial- eller 
minderlicens (med internationellt tillägg) se priser>> FIM Internationell 
tävlingslicens. 

Women European Championship  
Denna tävlingsklass är EM-klassen för tjejer som vill slåss om EM-titeln. Poäng 
ges i respektive tävling och föraren med högst poäng efter seriens sista tävling 
blir Europamästare.  

Ålder: Föraren skall vara 12 år fyllda vid aktuell tävlingsdag då hon skall delta. 

Minder/Ass: Mindern får vara lägst 18 år och inneha Svemo trial- eller 
minderlicens (med internationellt tillägg) se priser>> FIM Internationell 
tävlingslicens. 

 

mailto:trial@svemo.se


 

 

  

Youth European Championship  
Poäng ges i respektive tävling och föraren med högst poäng efter seriens sista 
tävling blir Europamästare.  

Ålder: Föraren skall vara 12 år fyllda vid aktuell tävlingsdag. Övre ålder är 16 år. 
Föraren får delta under det kalenderår som föraren fyller 16.  

Minder/Ass: Mindern får vara lägst 18 år och inneha Svemo trial- eller 
minderlicens (med internationellt tillägg) se priser>> FIM Internationell 
tävlingslicens. 

 

Junior Cup  
Poäng ges i respektive tävling och föraren med högst poäng efter seriens sista 
tävling blir Europamästare.  

Ålder: Föraren skall vara 15 år fyllda vid aktuell tävlingsdag. Övre ålder är 23 år. 
Föraren får delta under det kalenderår som föraren fyller 23.  

Minder/Ass: Mindern får vara lägst 18 år och inneha Svemo trial- eller 
minderlicens (med internationellt tillägg) se priser>> FIM Internationell 
tävlingslicens. 

 

Over 40 Cup  
Poäng ges i respektive tävling och föraren med högst poäng efter seriens sista 
tävling blir Europamästare.  

Ålder: Föraren skall vara 40 år fyllda vid aktuell tävlingsdag.  

Minder/Ass: Mindern får vara lägst 18 år och inneha Svemo trial- eller 
minderlicens (med internationellt tillägg) se priser>> FIM Internationell 
tävlingslicens. 

International Class  
Denna tävlingsklass är en enskild klass som ej sammanräknas i serien. 
Tävlingsklassen kör samma sektioner som Over 40 Cup.  

Ålder: Klassen är öppen för förare från 16 - 39 år.  

Minder/Ass: Mindern får vara lägst 18 år och inneha Svemo trial- eller 
minderlicens (med internationellt tillägg) se priser>> FIM Internationell 
Tävlingslicens. 

 



 

 

  

Women International Class  
Denna tävlingsklass är en enskild klass som ej sammanräknas i serien. Det 
kommer finnas två vägar genom sektionerna för Women European 
Championship, A och B. International Class kör B med lättare sektioner.  

Ålder: Föraren skall vara 12 år fyllda vid aktuell tävlingsdag då hon skall delta.  

Minder/Ass: Mindern får vara lägst 18 år och inneha Svemo trial- eller 
minderlicens (med internationellt tillägg) se priser>> FIM Internationell 
Tävlingslicens. 
 

Youth International Class  
Denna tävlingsklass är en enskild klass som ej sammanräknas i serien. Det 
kommer finnas två vägar genom sektionerna för Youth European 
Championship, A och B. International Class kör B med lättare sektioner. 

Ålder: Föraren skall vara 12 år fyllda vid aktuell tävlingsdag. Övre ålder är 16 år. 
Föraren får delta under det kalenderår som föraren fyller 16.  

Minder/Ass: Mindern får vara lägst 18 år och inneha Svemo trial- eller 
minderlicens (med internationellt tillägg) se priser>> FIM Internationell 
tävlingslicens. 

  



 

 

  

VM 
 

GRUNDKRAV 

För att få delta på VM måste din svenska triallicens vara betald. 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 
trial. Du ska dessutom skicka in ett speciellt läkarintyg för denna licens. 
Observera att VM-licensen inte skickas ut innan läkarintyget inkommit till 
licensavdelningen. 

Du som löser en helårslicens ska även genomgå en e-utbildning gällande 
Antidoping. Efter e-utbildningen får du ett intyg/diplom efter genomförd och 
godkänd ”utbildning” som du skickar vidare till koordinatorn på Svemo.  

• Ren Vinnare, klicka på länken https://renvinnare.se/  
 
Läkarintyget hittar du här: svemo.se > Sporter > Trial > Tävling > VM > VM-licens 
Läkarintyget gäller för aktuell säsong. Om du skickar in ett läkarintyg som är 
daterat mellan juli-dec 2022, gäller det även för hela 2023. 
Skicka in läkarintyget helst via e-post (gärna som pdf-fil) eller per post till 
koordinatorn på 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. 

Licens och priser 

Se priser på Svemo hemsida:  

Licenspriser>> 

VM-ANMÄLAN 

Anmälan till VM är webbaserad och det gör du på hemsidan 
https://www.trialgp-registration.com/ 

 

 

https://renvinnare.se/
https://www.svemo.se/vara-sportgrenar/start-trial/licenser-trial
https://www.trialgp-registration.com/


 

 

  

Tävlingsklasser I vm 

Trial GP 
Förare från 16 år.  

Trial 2  
Förare från 16 år. 

Trial 3  
Förare från 14–21 år. 

Women´s World Championship 
Förare från 16 år. 

Women´s Trial 2 World Cup 
Förare från 14 år. 

MINDER 

Mindern får vara lägst 18 år och behöver ha Svemo trial- eller minderlicens med 
internationellt tillägg samt en FIM Trial Assistant licence.  

STARTTILLSTÅND 

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

BETALNING AV STARTAVGIFT 

Startavgift för varje deltävling betalar du i samband med anmälan till tävling. 
Kom ihåg att anmälan ska vara gjord senast 21 dagar innan tävling. Anmälan 
efter detta är möjligt men med en dubbel anmälningsavgift. 

AVANMÄLAN 

Om du blir skadad och inte kan delta i tävlingen måste du meddela 
trial@svemo.se. Skicka ett mejl varför du inte kan delta. Gå även in i anmälan på 
VM-sidan och avanmäl dig. 

 

 

 

 

mailto:trial@svemo.se


 

 

  

TÄVLINGSKALENDER 2023 

DATUM PLATS    TÄVLINGSKLASS 
14-16 april Spanien, Arteixo   Trial GP, Trial 2, Trial 3, Women 
21-23 april Portugal, Gouveia   Trial GP, Trial 2, Trial 3, Women 
19-21 maj Japan, Motegi   Trial GP, Trial 2, Women 
9-11 juni San Marino, Baldasserrona Trial GP, Trial 2, Trial 3 
16-18 juni Andorra, Sant Juliá de Lória Trial GP, Trial 2, Trial 3, Women Trial 2 
21-23 juli  Italien, Sestriere   Trial GP, Trial 2, Trial 3, Women, Women Trial 2 
1-3 sept. Frankrike, Vertolaye  Trial GP, Trial 2, Trial 3, Women, Women Trial 2 

 

Internationella tävlingar 

GRUNDKRAV 
För deltagande vid en internationell tävling utanför Sverige måste din svenska 
triallicens vara betald. Om du inte har ett internationellt tillägg på din licens 
måste du lösa till det. I Elitlicensen ingår redan det tillägget.  
Det finns tävlingar som även kräver en FIM internationell licens. Kontakta 
koordinator på Svemo kansli för att få reda på vilket licenskrav som aktuell 
tävling har. 

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. 

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

 

  



 

 

  

Regler & LÄNKAR 
Svemo Trial (Kontaktpersoner, info om EM, regler m.m.) 
https://www.svemo.se/vara-sportgrenar/start-trial 

EM-regler 
https://www.fim-europe.com/trial/#1637158606847-041ee263-668d  

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

VM-regler 
https://www.fim-moto.com/en/documents/view/2023-fim-trial-world-
championship-prizes-regulations-v20-02  
FIM (Internationella motorcykelförbundet: Tävlingskalender, tilläggsregler, 
regler) 
https://www.fim-moto.com/en/sports/trial  

Anmälan VM 
https://www.trialgp-registration.com/ 

Hemsida VM (Resultat, tävlingskalender m.m.) 
http://trialgp.com/   
 

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 
Hyrbilbil: Avis Biluthyrning, Hertz hyrbilar 

  

https://www.svemo.se/vara-sportgrenar/start-trial
https://www.fim-europe.com/trial/#1637158606847-041ee263-668d
https://www.fim-europe.com/trial/
https://www.fim-moto.com/en/documents/view/2023-fim-trial-world-championship-prizes-regulations-v20-02
https://www.fim-moto.com/en/documents/view/2023-fim-trial-world-championship-prizes-regulations-v20-02
https://www.fim-moto.com/en/sports/trial
https://www.trialgp-registration.com/
http://trialgp.com/
https://www.svemo.se/for-foreningen/rabattavtal
https://www.svemo.se/for-foreningen/rabattavtal


 

 

  

KONTAKTUPPGIFTER 

De förtroendevalda personerna (Svemo Trialsektion) 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 Trialsektionen Sammankallande 
Madeleine Englund 
Telefon: 0736-25 79 16 
E-post: madeleine.englund@svemo.se  

Svemo Trialsektionen Elitansvarig 

Frank Sundberg 
Telefon: 0705-84 83 26 
E-post: frank.sunberg@svemo.se  

Adjungerad internationella tävlingar 
Magnus Liljeblad   
E-post: magnus.liljeblad@svemo.se  

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

Koordinator Trial 
Jonas Nordberg  
Telefon: 011-23 10 90 
E-post: jonas.nordberg@svemo.se  
Adress: Svemo, Att: Jonas, 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:madeleine.englund@svemo.se
mailto:frank.sunberg@svemo.se
mailto:magnus.liljeblad@svemo.se
https://www.svemo.se/vara-sportgrenar/start-trial
mailto:licens@svemo.se

