SVENSKA MOTORCYKEL- OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET

Protokoll Motocrosssektionen Nr 4-2004
Datum:
Plats:

21 maj 2004-06-15, kl 18.00-20.00
Barkarby motorstadion

Deltagare: Margareta Lindfors
Håkan Svensson

Ordförande, sekr

1. Mötets öppnande
Ordföranden Margareta Lindfors öppnar mötet och konstaterar att vi båda två i sektionen verkligen saknar Peter Johansson i vårt arbete.
2. Val av sekreterare och justeringsman
Margareta Lindfors påtar sig rollen som sekreterare eftersom Peter Isgren har semester. Håkan Svensson justerar protokollet.
3. Dagordningen
Någon dagordning finns inte, då mötet är av ad hoc-karaktär. Avsikten med mötet är att
gå igenom det mest akuta samt skrivelser som väntar på beslut och svar.
4. Genomgång av föregående protokoll
Vad gäller licensfrågan har Peter Isgren tagit fram en lista över de olika licenserna och
kostnaderna för dessa. Vad vi konstaterar är att vi inte kan göra något förrän vi vet vad
som ingår i respektive summa. Talar med kansliet om detta och frågan tas upp igen vid
nästa möte.
Ett möte med coacherna skall planeras in och till dess skall också ett förslag på policy
och rutiner finnas.
Beslöts att gå ut på SVEMOs hemsida ang. sista ansökningsdag för SM solo 2005.
Denna information skall också in i IB.
Enkäten till domare kommer att skickas ut i juli månad och syftet med denna är det fortsatta, framtida utvecklingsarbetet.
5. Tjejcross
Nedanstående beslut har vuxit fram av erfarenheterna från årets säsong och grundar
sig i att tjejerna gärna åker SM, där kravet är att man skall ha senior- eller juniorlicens.
Många ansökningar kommer därför till sektionen om dispens att få köra SM med ungdomslicens för att inte gå miste om den fortsatta utvecklingen som man får vid träning
och tävling med killar i ungdomsklasserna. För en fortsatta positiv utveckling av svensk
tjejmotocross har därför sektionen tagit följande beslut att gälla under innevarande år:
Tjejer 125 U som fyllt 15 år får delta i Tjej-SM under 2004. Väljer man att delta i
Tjej-SM får man inte delta i SVEMO Cup.
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6. Quadracer
Tillägg i reglerna för Quadracer:
§7 Klasser
För Supermotard gäller följande:
(enligt regelboken)
För Quadracer gäller följande:
Fyrtaktsmaskiner max 750cc
Tvåtaktsmaskiner max 750cc
Max 2st cylindrar för både två- och fyrtakt.
Dessa maskiner skall vara utrustade med så kallade "Nerf Bars" (skydd som monteras
framför fotpinnarna).
Maskinerna skall vara försedda med anordning som automatiskt bryter tändningsströmmen då föraren lämnar fordonet vid omkullkörning.
7. Förtydligande av reglerna
Som en följd av domslutet i Skene den 9 maj diskuteras ett förtydligande av reglerna.
Sektionen inser att för många regeländringar under pågående säsong kan bli frustrerande och därför vädjar sektionen till samtliga tävlingsledare och domare att hantera §§
3.1.3-3.1.6 på följande sätt:
• Utrustningen skall finnas på maskinen vid start.
• Endast då uppenbar fara för förare eller medtävlare föreligger bör avflaggning ske.
8. Dispenser
Bo Högberg ansöker om elitförarlicens i motocross.
Beslut: Sektionen tillstyrker ansökan p.g.a. att Bo 2003 innehade elitförarlicens, valde
att satsa på Supermotard, och blev där Riksmästare. (Beslut taget 18 maj 2004.)
Kristian Larsson ansöker om elitlicens.
Beslut: Sektionen anser inte att Kristian Larsson uppfyller de krav som ställs för svensk
elitlicens, men ser positivt på att Kristian får chansen med ett Wild Card vid SM i Stenungsund i juli.
Per Nyberg ansöker om att få gå upp till klass Junior men fortsätta köra som ungdom i
Svemo Cup.
Beslut: Sektionen avslår ansökan men rekommenderar Per att byta klass till Junior för
sin fortsatta, framtida utveckling.
Malin Lindberg ansöker om dispens att få fortsätta köra i klassen 80cc 14-15 år för att
kunna utvecklas under former som passar Malin, som endast kört en säsong.
Beslut: Sektionen tillstyrker ansökan på de grunder som angivits i där.
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Malin Brånlid och Linda Strömberg ansöker om dispens att få gå tillbaka till klass U
från klass J.
Beslut: Sektionen tillstyrker ansökan p.g.a. det nya beslutet under punkten Tjejcross
ovan (se även skrivelse nedan från Lars-Åke Johansson).
9. Skrivelser
från Annika Karlsson ang. oviljan från klubbarna att betala tillbaka anmälningsavgift
vid sådana tillfällen då föraren inte kan delta p.g.a. yttre omständigheter. Sektionen tog
upp frågan vid Sektionsrådsmötet, som genomfördes under dagen, och bad dem vidarebefordra sektionens uppmaning till distriktens klubbar att ha ett betydligt humanare
förhållningssätt vid tillfällen som nämnts ovan. Frågan gäller, i detta sammanhang,
främst ungdomar.
från Björn Wall ang. hans tidigare uppdrag åt sektionen inför, under och efter Sidvagns-SM. Sektionen beslutar att Björn Wall fortsätter detta arbete.
från Jerry Gray ang. användandet av miljömatta vid tävling. Sektionen kommer att vidarebefordra frågan till domare samt uppmana distriktens ansvariga att meddela klubbarna om större efterhållsamhet.
från Lars-Åke Johansson som ansåg av SVEMO vilselett dem ang. dispens för tjejer
till SM. Sektionen meddelar Lars-Åke att man beklagar svaret från SVEMO, men att
ingen dispens har nekats eftersom ingen ansökan inkommit. Sektionen informerar även
Lars-Åke sektionens nya beslut ang. tjejers deltagande i SM (se pkt 5). I samma skrivelse från Lars-Åke ansöks om dispens för två tjejer. Beslutet finns under pkt 8.
från Södra Motocrossektionen som föreslår att den serie som idag heter Nya Elitserien tas in i SVEMOs organisation. Sektionen hänvisar till mötet med Elitserieföreningen
den 9 april (se protokoll 3 – 2004).
från SMK Kristianstad (Jörgen Larsson) ang. nya referensvärden som kan användas
vid bullerberäkningar. Skrivelsen vidarebefordras till SVEMO centralt för åtgärd.
från Advokat Rune Brännström som vidarebefordrat en skrivelse ang. en tävlingsincident den 2 maj. Sektionen skickar en svarsskrivelse som beskriver på vilket sätt vi tänker hantera ärendet.
från Fredrik Werner ang. domslut under SM i Skene den 9 maj. Denna skrivelse besvarades den 13 maj. (Dagen efter detta möte hade sektionsmedlemmarna även samtal
med Fredrik.)
från Håkan Holmgren ang. deltagande i SM för förare som kör Sverige Cup. Sektionen
hänvisar till att ingen annan än de som står i regelboken får delta i SM, om inte föraren
har fått ett Wild Card av arrangerande klubb.
från Paul Stambeck ang. uttagning av förare till Supermotard des Nations, den 8 augusti. Sektionen beslutar att mandatet att utse vilka som får köra denna tävling bör ligga
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på Supermotardföreningen. Magnus Lindh, Supermotardföreningen, informeras om detta. Paul informeras också.
Öppen skrivelse till SVEMOs motocrossektion. Denna skrivelse har kommit sektionen tillhanda via tidningen Race. Sektionen har valt att inte gå in i detta p.g.a. att barnverksamhet hittills inte ingått i sektionens verksamhetsområde. Frågan tas åter upp vid
ett senare sektionsmöte.
10. Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet med hopp om en trevlig SM-helg på Järva. (Så här i efterhand, med facit i hand, kan vi bara konstatera att det kunde ha varit bättre och sektionen beklagar verkligen å arrangörens vägnar det publikbortfall som blev resultatet.)

Vid Protokollet

Justerat via mail 2004- 06-16

Margareta Lindfors

Håkan Svensson

