
Träffpunkt Trial

2023-03-18



VIKTIG TIDER FÖR DAGEN
• 09:30 KAFFE

• 12:00 LUNCH

• 14:30 KAFFE

• 16:00 AVSLUTNING



DAGORDNING
Välkomna

Protokollförare

Sektionen presenterar sig

Verksamhetsplan

Ekonomi

SM kalender

Internationella kalender

Nyheter regler

Elit

Barn/ungdom/ tjejsatsning

Säkerhet

Utbildninggrupp

Miljö

Projektstöd

SM information 2023

Övriga frågor



TRIALSEKTIONEN 2023
SAMMANKALLANDE: Madeleine Englund 

Lars-Ivar Westgaard

Urban Claesson

Frank Sundberg

Börje Andemård

KOORDINATOR : Jonas Nordberg

STYRELSEN: Lotta Kronåker



FOKUSOMRÅDEN 2023 - från STYRELSEN

• S12

Plattformen

• IUP

Via TA

• Nystart och elfordon

https://regler.svemo.se/
https://tam.svemo.se/


Verksamhetsplanen 2023
• Administration

• Nationell tävlingsverksamhet

• SM/RM arrangemang

• Miljö

• Barn/Ungdom/Återväxt

• Säkerhetsarbete

• Utbildning

• Grenutveckling

• Elit

• Internationellt tävlande

• X-Trial

• Internationella uppdrag

• Profilkläder

• Implementera IUP, S-12 och elfordon (Fokusområde 2023)

• RF-Elitstöd

• Sektionens fokusområden för Återstartsstödet



Ekonomi 2023

Sektionen

Äskar 
budget

Styrelsen

Beslut

Sektionen

Reviderar

Styrelsen

Godkänts

Budget

664 500:-

2019

459

2020

441

2021

430

2022

392

Licensstatistik



SM Kalender

SM 1.   29/4.  
Kinna.   

SM 2.  13/ 5  
Kungsbacka

SM 3.  1/ 7     
Bofors

Trialteam

SM 4.   26/8    
Tiger MK

SM 5.  30/9.    
Sotenäs

SM 6. 14-15/10 
Partille Final 
och Lag-SM

Nya TRIALKALENDERN>>

https://www.svemo.se/vara-sportgrenar/start-trial/tavlingar-trial


INTERNATIONELLA KALENDERN

VM 1 14-16/4 Spanien Artexio

VM 2 21-23/4 Portugal Gouveia

VM 3 19-21/5 Japan Motegi

VM 4 9-11/6   San Marino

VM 5 16-18/6  Andorra

VM 6 21-23/7 Italien Sestrie

VM7 1-3/9  Frankrike Vertolye

TDN 8-10/9 Frankrike



EM & NM kalendern
EM1  3-4/6 Italien Sefro-Macerata

EM 2 12-13/8 Norge Hobol

EM 3  19-20/8 Sverige Ale

Nordiska Mästerskapen
23-24/9 Sverige Nyköping MS



NYHETER REGLER
2.4.1
Förare med ålder t.o.m. 11 år får endast framföra mc med max 80cc

2.4.2
MC max 125cc får framföras av förare fr o m det år föraren fyller 12 år. För deltagande i 
mästerskapsklasser i SM, se under Regler Senior-SM, Junior-SM, Ungdoms-SM och 
Dam-SM.

2.4.4
För deltagande i Ungdomsklass krävs:
•Maskinstorleken är begränsad till 125cc

2.4.5
För deltagande i Juniorklass krävs:
•Maskinstorleken är begränsad till 1300cc



NYHETER REGLER
Alla anmälningsavgifter till SM +100 kr

6.6.1.2 Vid tävling då start sker med individuell starttid
Start sker med avstängd motor i ordningsföljd enligt lottdragning.
Tidsmellanrummet mellan startande ska vara minst 60 sekunder, med undantag för 
lagtävling då alla lagets medlemmar får starta samtidigt med god marginal till nästa 
lag. Varje förare ska anmäla sig hos startern minst fem minuter före sin start.

6.8.1.4
Förare kan anmäla 1 st minder per tävling. Det är tillåtet att låna andra förare eller 
minder vid behov i sektionerna. I samband med att föraren går i mål, har minder 
möjlighet att behålla västen och avsluta tävlingen i samband med att tävlingens sista 
förare går i mål.



NYHETER REGLER
6.8.5.1
Föraren får före körning till fots studera sektionen. Regler för deltagande i SM, se under 
Regler Senior-SM, Junior-SM, Ungdoms-SM och Dam-SM. Det är inte tillåtet för andra 
än förarna och funktionären att befinna sig i sektion. Minder kan be om tillstånd från 
observatören för att gå in i sektion för att ”säkra” föraren. Minder ska alltid vara iförd 
hjälm då den befinner sig i sektion samt följa paragraf 2.7 klädsel.

8.2.2
Junior-SM är öppet för förare med licens för trialtävlingar utfärdad av till FIM ansluten 
federation. Förare från federation utanför de nordiska länderna ska tillsammans med 
anmälan ha starttillstånd från sin federation. För att erhålla poäng i Junior-SM krävs av 
Svemo utfärdad licens.
För deltagande i Junior-SM krävs även:
•Att föraren fyller högst 21 år under året
•Maskinstorleken är begränsad till 1300cc



NYHETER REGLER
8.2.3
Ungdoms-SM är öppet för förare med licens för trialtävlingar utfärdad av till FIM 
ansluten federation. Förare från federation utanför de nordiska länderna ska 
tillsammans med anmälan ha starttillstånd från sin federation. För att erhålla poäng i 
Ungdoms-SM krävs av Svemo utfärdad licens.
För deltagande i Ungdom-SM krävs även:
•Att föraren fyller högst 16 år under året
•Maskinstorleken är begränsad till 80 125cc

8.3.3
Sektionerna ska förläggas i terräng med mestadels naturliga hinder.

X-Trial
13.2.11.2
Stöd med motorcykeln anses föreligga om någon del av maskinen (med undantag för 
däcken och hasplåten) lutar mot något.
Notering: stöd med motorcykeln betyder att den står helt stilla.



Elit-
Frank Sundberg



Futuregruppen (Future Projekten)

För våra yngsta och kommande talanger, 12–16 år. Organiseras på 

klubbnivå i respektive distrikt. 

Elitgrupp/ Landslagen

Grunden till våra 

landslagsuppdrag, det är de 

förarna i Sverige på senior och 

juniornivå som har tränat upp 

sig till en för Trial elitsport 

lämplig fysisk och psykisk 

kompetens.

Observationsgruppen

För förare från 13 år som antingen tidigare har deltagit i 

Futuregruppen och/eller som lyckas bra med sin körning 

nationellt och som har som mål att även tävla 

internationellt.

Svemo Challenge

Central elitsatsning för förartalanger och 

förbundsledare i Sverige inom motorcykelsport. Syftet 

med Svemo Challenge är att ge våra svenska talanger 

förutsättningar att utveckla sina fysiska och mentala 

kapaciteter för att kunna konkurrera på internationell 

toppnivå. 5 trialförare ingår idag i Svemo Challenge. 



Landslag
 Marcus Eliasson 
@trialteamsweden

Jesper Johansson (Junior)

Förare 2023:
@freddz12
@linusalmthen46
@max.sundberg
@kasperriedel

https://www.instagram.com/trialteamsweden/
https://www.instagram.com/freddz12/
https://www.instagram.com/linusalmthen46/
https://www.instagram.com/max.sundberg/
https://www.instagram.com/kasperriedel/


Barn / Ungdom / Tjej
Börje andermård

• Planerat: Tjejläger i samband med östtrial på Tiger 3/4
juni 2023

• Under planering: Barn och ungdomsläger i Ale under 
april 16 eller 22

• Futuresatsning under diskussion svårt att hitta bra 
tidpunkter pga mycket tävlingar



Barn & Ungdom

Hur får vi in fler?

Gemensamma träningar mellan klubbar?

Vad ingår i nybörjar/ startpaket?

Hur får vi med föräldrar som funktionärer?



Säkerhet
-
Return to race



Handlingsplanen 2023

Aktiviteter 2023

Vad ska 

genomföras?

Hur det ska 

genomföras?

Hur ska det 

kommuniceras 

och till vem?

När det ska 

vara klart?

Vilka resurser 

(pengar/tid/personer) 

ska användas?

Ansvarig person 

för 

genomförandet?

Hur sker 

utvärderingen/

uppföljningeno

ch när?

Behov av stöd 

eller hjälp? 

Följa upp att 

klubbarna har 

en utsed 

Säkerhetsansv

arig

Det kommer 

mejlas ut en 

påminnelse 

innan 

Träffpunkten,at

t klubbarna 

ska skicka in 

namn på den 

ansvarige till 

sektionen.

Kommer också 

upp som punkt 

på 

Träffpunkten.

Sektionen 

skickar mejl till 

klubbarna.

Klubbar skickar 

in namn

Sen tar 

sektionen upp 

det på 

Träffpunkten.

Innan 15 

februari-23

Senast 10 mars 

-23

18 mars-2023

Triaksektionen kommer 

ha säkerhet som en 

punkt på Träffpunkten .

Trialsektionen har även 

lagt medel för att ge 

fortbildning till de 

ansvariga ,teams/ 

fysisk träff.

Säkerhetsansvari

g i trialsektionen.

Klubbarnas 

styrelser 

Säkerhetsansvari

ga i klubben

Vid 

Trialriksdagen 

2023

Sektionen 

stöttar med 

material, 

uppdragsbeskriv

ning och 

fortbildning.

Att klubbarna 

imlpementerar 

Säkerhetsbesi

ktningsmallen 

vid 

tävling/träning

Trialsektionen 

kommer 

kommunicera 

ut detta till 

klubbarna.

På Träffpunkten 

och via mejl till 

klubbarna.

Maj -23 Detta kommer ligga på 

klubbnivå.

Klubbarna / 

Säkerhetsansvari

g

Trialriksdagen 

2023

Vb teamsmöte 

med de 

ansvariga i 

klubbarna 

Säkerhetsansva

rigi

Trialsektionen 

finns som stöd.

Under 2023 ska vi prioritera följande 
områden för vårt säkerhetsarbete: 
•Följa upp arbetet med att varje klubb 
har en Säkerhetsansvarig .
•Att Klubbarna implementerar 
Säkerhetsbesiktningsmallen vid tävling.

Varför prioriteras detta?   
•För att tydliggöra vikten av 
säkerhetsarbetet på klubbnivå
•Det är viktigt att klubbarnas styrelser 
tydliggör arbetet för medlemmarna.



Säkerhetsansvarig / klubb
Som säkerhetsansvarig i din Trial-klubb har du en mycket viktig roll i din klubbs lokala säkerhetsarbete. Du hjälper 
till att göra din sport säkrare för utövare, funktionärer och även publik. Svemo Trial-sektion kommer att stötta dig 
och din klubb efter bästa förmåga i ditt uppdrag! 

Du som är säkerhetsansvarig i din Trial-klubb har följande uppgifter och ansvar: 

1) Huvudansvar för att klubbens medlemmar får information om vad som gäller vid träning, som till exempel rätt 
licens, heltäckande klädsel, ryggskydd, dödmansgrepp, miljömatta. 

2) Ansvara för att det finns skriftlig information tillgänglig för förare och vårdnadshavare på klubbens område om 
vad som gäller vid träning. 

3) Du är kontaktperson till säkerhetsansvarig i Trialsektionen. 

4) Du ska själv gå samtliga säkerhetsrelaterade utbildningar i IUP (Idrottens Utbildningsplattform). Detta gör att du 
blir säkrare i ditt uppdrag som klubben säkerhetsansvarig och att du kan lätt hjälpa klubbens medlemmar. 
Utbildningarna är följande: - Säkerhet Grund (del av Svemo Grund) - Krishantering - Hjärnskakning - HLR/L-ABC 

5) Uppmuntra förare och vårdnadshavare att gå de digitala utbildningarna: - HLR/L-ABC - Hjärnskakning



Klubbar, 

funktionärer, 

aktiva & 

medlemmar 

Svemos säkerhetskommunikation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödjer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stödjer 

Distrikt 

Kommunicerar 

Sektioner 
Säkerhetsråd 

Prioriterar 

Förbundsstyrelse 

& kansli 

Föreslår & prioriterar 

Stödjer & leder Stödjer Möjliggör 

Kommunicerar 

 
Stödfunktioner  

Personella resurser kansli 

Utbildningsorganisation 

Säkerhetssidan 

Svemo POSOM - grupp 

IF Skadeförsäkring 

Spetskompetenser 

Medicinskt råd 



Säkerhetsprocess vid allvarlig olycka på tävling 
 

 

 

 

 
 

Låt behoven styra förberedelserna När en allvarlig olycka sker, följ krisplanen Utredning, besked och stöd till dem som behöver 
 
 

   

 
 

Följ länkarna nedan till information, kommunikation 
och ansvarsfördelning i uppföljningsarbetet 

Efter tävling 

Hur sker de interna efterarbetet 

kommunikationen? 

 
Vad gäller vid den externa 

kommunikationen? 

 
Hur fungerar försäkringen? 

Följ länkarna nedan till kontakter, stöd och 
ansvarsfördelning i det akuta skedet. 

Under tävling 

Vilka akuta kontakter tas? 

Vad gäller vid den interna kommunikationen? 

Vad gäller vid den externa kommunikationen? 

Vad ska dokumenteras och hur görs det? 

Följ länkarna nedan till underlag och riktlinjer 
i det förberedande arbetet inför tävling. 

Före tävling 

Tillsätt en beredskapsgrupp innan tävlingen. 

 
Säkerställ att ni har en lokal och aktuell 

krisplan baserad på Svemos gemensamma 

krisplan. 

 
Gå gemensamt igenom krisplanen i bered- 

skapsgruppen inför er tävling. 



Utbildningsgruppen

Madeleine Englund

Lars-Ivar Westgaard

Hans Dahlberg

Peter Folkeson

Lars Nyberg. 



IUP- Idrottens utbildningsplattform



Frågeställningar

Hur ökar vi tryggheten i uppdraget som funktionär? 

Har våra funktionärer rätt utbildning?

Vilket behov av funktionärer har vi?



Utbildningar som vi jobbar med just nu

Guldhjälm Tävlingsfunktionär Tävlingsledare



Miljö



Nyheter



• Organisation
Svemo har en miljökommitté utsedd av Svemo styrelse. Vidare har varje distrikt och varje 
sektion en miljöansvarig.
Klubbarna har miljöombud.

• Miljökommittén
Miljökommittén är ett Svemo organ för att implementera Svemo miljöpolicy samt utbilda och 
informera i miljöfrågor.
Kommittén består av tre ledamöter utsedda av Svemo styrelse och arbetet sker i samarbete 
med utsedda miljöansvariga i Svemo distrikt och sektioner.
Kommittén är i miljöfrågor överordnad annan organisation eller enskild inom Svemo och 
ansvarar direkt inför Svemo styrelse.
Åtgärder som berör skapande av motivation, utbildning och information inom miljöområdet 
delegeras till kommittén att fatta beslut om i Svemo namn.
Ekonomiska åtaganden som ryms inom av Svemo beviljad budget för kommittén, fattas beslut 
om av kommittén. Andra ekonomiska åtaganden fattas beslut om, efter framställan, av Svemo 
styrelse i särskild ordning.
Kommittén redovisar resultat till Svemo styrelse varje kvartal samt som årsredovisning.



• Distriktens miljöansvariga

Respektive distrikts miljöansvarige samordnar och genomför 
utbildning med distriktets klubbar. Distriktets miljöansvarige 
har också behörighet att genomföra miljörevision och att 
utfärda miljöcertifikat.

• Sekionernas miljöansvariga

Sektionens miljöanvarige ansvarar för samverkan med 
miljökommittén och säkerställer att det inte fattas 
sektionsbeslut som strider mot Svemo miljöpolicy eller beslut 
som har fattats av miljökommittén.



• Klubbens miljöombud

Klubbens miljöombud svarar för att utbildning av 
funktionärer och förare sker i den omfattning och med 
den målsättning som klubbens miljöpolicy anger.
Miljöombudet ansvarar för att klubbens miljöpärm är 
uppdaterad och aktuell.
Fortlöpande information hämtas från Svemo hemsida.
Varje klubb ska ha en arbetsordning för sitt miljöombud. 
arbetsordningen ska finnas i miljöpärmen.
Vid byte av miljöombud i klubben så ska distriktets 
miljöansvarige underrättas om detta med uppgifter om 
det nya miljöombudets namn, adress och 
telefonnummer.



Projektstöd IF Barn- och 

Ungdomsidrott 2023



Syftet med projektstöden är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att 
utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med RF,s Strategi 2025. Den 
övergripande målsättningen med stödet är en idrottsrörelse för fler där det blir 
vanligare att stanna länge, oavsett förutsättningar och ambition med sitt 
idrottande.

Under perioden 2022-2023 kan föreningar söka stöd inom två huvudområden:

• Inkludering av underrepresenterade grupper

• Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Projektstöd iF Hemsidan→
Emilia Olsson - Föreningskoordninator

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


Återstartsstöd→

Trial har för period 3 fått 62 000 kr i återstartsstöd att fördela ut till 
föreningar som bedriver verksamhet inom er sport. 
Sista dagen för ansökan 31/3

Det som är nytt för denna period är att våra föreningar även kommer 
kunna söka stöd för att utbilda domare/supervisors eller anordna 
utbildningar för jämställdhet och ökad mångfald separat. 
Dessa pengar går via den centrala potten och är alltså ingenting som ni 
behöver godkänna. 
Men uppmana och hänvisa gärna föreningarna att söka!

https://svemo.se/for-foreningen/aterstartsstod


SM 2023 Information
Från TA- tilläggsregler- slutförd tävling – har alla koll? HÄR>>

Gemensamma mallar för Förarmöte, Funktionärsmöte, Säkerhetsbesiktning, SM 
–mall finns HÄR>>.

Funktionärer som skall finnas: TL, Säkerhetschef, Banchef, miljöansvarig

TL- har det yttersta ansvaret för HELA tävlingen, allt från kokvattnet till korven , 
hur funktionärer /tävlande uppför sig, parkering, att räddningstjänsten kommer
fram .Allt litet som stort.

Säkerhetsansvarig: har kunskap om området och verksamheten. Ansvarar för att
all ickemedicinsk säkerhetsutrustning överensstämmer med gällande regler.

https://www.svemo.se/for-foreningen/arrangera-tavling
https://www.svemo.se/vara-sportgrenar/start-trial/dokument-blanketter-trial


• Banchef: har det övergripande ansvaret att sektionerna byggs på ett 
säkert sätt. Ser till att nivåerna 3 lätta 3 medel och 3 svåra , att alla 
spåren inte är svåra i samma sektion utan att det sprids ut för att få 
ett bra flow och minska risk för kö.

• Banchefen skall också göra en sammanställning av sektionernas 
svårighetsgrader som TL ger till Supervisor.

• Banchefen har också de övergripande ansvaret över transporterna 
runt banan.

• Bra om TL, banchefen och säkerhetschefen besiktigar tillsammans.

• Miljöansvarig:



NYTT

Enkät: Förarna kommer att få fylla i en enkät
vid målgång på samtliga tävlingar, detta är
bra feedback till arrangören men också till 

sektionen när vi ska utse. 

Årets bästa arrangör



Antidoping→

https://antidoping.se/


Observatörsfilmer

http://trialutb.svemo.se/


Övriga frågor
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