Möte Backe 2017

§1. Mötets öppnande
Mats Birgersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§2. Val av ordförande
Mats Birgersson valdes

§3. Val av mötessekreterare
Jesper Birgersson valdes

§4. Godkännande utav dagordning
Dagordningen godkändes

§5. Skrivelser
Inga skrivelser hade skickats till mötet

§6. Summering av tävlingsåret 2017
5st SM-deltävlingar genomfördes 2017 utav det 6st som var planerade. Teknis MC arrangerade
deltävling 1 och 2 i Maj. Skutskärs MS arrangerade deltävling 3 i juni. SMK Arboga fick ställa in
deltävling 4 och 5, vilka var planterade i början utav augusti. Varpå Teknis MC bestämde sig för att
arrangera två stycken tävlingar istället för en under hösten.
Under SM-veckan i Borås var MC och MCS med och körde SM-Spint Backe samtidigt som bilarna där
SVT direktsände. Backen blev väldigt sönderkörd under tävlingen pga spår efter bilarna. MCS hade
stora problem under sina finalåk att ens köra uppför den sönderkörda backen. Ingen slätning utav
backen skedde under tävlingen, dels pga. SVT’s stränga tv-tider vilket gjorde att tidsschemat var
väldigt tight. Trots ett strömavbrott som avstannade hela tävlingen mitt under finalomgången
genomfördes ingen banprepparering.
Under classic car week i Rättvik körde enstaka MC och några MCS uppvisning inför stor publik som
visade stort intresse för förarna. Rättvik bjöd på en fin backe vilken har stor potential att användas
under en SM-deltävling 2018. Dialog fika föras med Rättvik om detta.
Utöver dessa tävlingar arrangerade Teknis MC och Skutskärs MS träningar på våran i sina respektive
backar. Uppslutningen med förare var sådär. Ca. 15st på vardera träning.

§7. Träningsläger 2018
Skutskärs MS har för avsikt att tillhandahålla sin backe för träning under 2018. Datum ej satt i
dagsläget.
Teknis MC ber att få återkomma angående träningar i Ånnabodabacken.

§8. Tävlingsregler 2018-2019
Ett förslag på regeländring till 2018-2019 togs upp på mötet. Denna var att ta bort ”tidsträningen” och
ersätta den med ett finalåk.
Förslaget röstades igenom.
Till 2018-2019 vill mötet att en SM-tävling genomförs efter följande.
1st träning och 3 st finaler. Träningen och första finalen startar förare i nummerordning. De två sista
finalerna startar förarna efter omvänd resultatlista i tävlingen.

Mötet vill även öppna SM i Backe för utländska förare. Detta pga. att finska sidvagnsförare har uttryckt
sin önskan om att få vara med och köra SM i backe. Förarna har dock uttryckt att de ej kommer att
delta om de inte får tävla om mästerskapstiteln ”Svenska mästare”.
Mats Birgersson och Anders Olsson ska skicka en skrivelse till Svemos styrelse och be att SM öppnas
för utländska förare.

§9. MCS Open
En Openklass för MCS kommer att finnas under 2018-2019. Klassen ska gå under namnet ”MCS
Open”. Klassen har ej någon cup och körs endast som inbjudningsklass under SM-tävlingarna.
Klassens syfte är att få nya förare att kunna prova på Backe med sidvagn utan att behöva lösa
helårslicens för Backe.

§10. Tävlingskalender 2018
SM Backe
28/4 - Teknis MC (Deltävling 1 & 2)
6/6 - Skutskärs MS (deltävling 3)
x/7 - Rättvik (ej klart i dagsläget)
x/8 - SMK Arboga (deltävling 4 & 5)

SM Sprint Backe
En fråga är skickad till Borås MK om dom är intresserade utav att anordna en SM Sprint. Förslagsvis
arrangeras den under maj eller september månad.

§11. Övriga frågor
Jesper Birgersson ställde frågan om hur mötet ser på hemsidan www.isbana-backe.se's framtid. Då
Jesper anser att hemsidan tar mycket tid och arbete för honom är det önskvärt att den används mer
utav både arrangörer och förare. Detta gäller framförallt de som ordnar träningsbanor under
vintersäsongen. Allt för ofta bjuds det in till träning endast via Facebook och inte via hemsidans
gästbok. Då många förare saknas Facebook och de rätta kontakterna där går Jespers telefon varm
under vintern eftersom att träningssugna förare ringer honom och frågar efter plogade träningsbanor.
Ska hemsidan fortsätta att finnas måste den användas mer.
Mötet beslutade att hemsidans ska finnas kvar och att eventuella kostnader för hemsidan delas på
utav alla arrangerade klubbar inom isbana och backe. Jesper ansvarar för hemsidan så länge och tar
in bidrag från klubbar för att kunna hålla hemsidan igång.
Mötet önskar en förbundstidning ifrån Svemo. För några år sedan hade Svemo en förbundstidning
som gick ut till alla förare med tävlingslicens. I denna kunde det läsas om olika grenar som gick under
Svemo. På detta sätt trot mötet att små sporter som isbana och backe kan få möjlighet att nå ut till
övriga utövare inom motorcykelsporten i Sverige och på så sätt kunna få lite tillväxt.

§12. Mötets avslutande
Mats Birgersson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid tangenterna, Jesper Birgersson

Deltagarlista
Namn, Personnummer, Klubb
Jesper Birgersson, 910630-0032, Skutskärs MS
Daniel Jansson, 770223-07100, Göta MS
Henry Nyström, 350417-1017, Östhammars MK
Robert Jansson, 720917-1516, Östhammars MK
Jörgen Larsson, 660914-1491, Östhammars MK
Harald Svanberg, 500612-1114, Östhammars MK
Robin Storäng, 910419-3678, MK Rimo
Leif Storäng, 650614-1412, MK Rimo
Kjell Jonsson, 711127-6676, Teknis MC
Sebastian Lönnövik, 861208-1490, Skutskärs MS
Anders Olsson, 590415-7533, AMF Årsunda
Rolf Grahn, 560507-1736, Teknis MC
Mats Birgersson, 630423-6935, Svemo
Bengt Göran Bergin, 521225-6696, Teknis MC

