Backmöte 2018
Enköping, Nya pepparrotsbanan 2018-11-04
§1. Mötets öppnande
Mats Birgersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna
§2. Val av mötesordförande
Mats Birgersson valdes
§3. Val av mötessekreterare
Jesper Birgersson valdes
§4. Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes
§5. Skrivelser
Inga skrivelser har skickats till mötet.
§6. Summering säsongen 2018
Teknis MC delt 1 & 2. Skutskär delt 3. SMK Arboga delt 4-5 och Teknis MC delt 6 och SM-sprint.
Lågt antal startande under 2018. Vad gör vi åt det? Inget direkt förslag på mötet.
Arrangörsklubbarna kan söka pengar via Svemo för att hjälpa utvecklingen utav sporten. Inga
förslag på vad som kan hjälpa sporten att utvecklas kom upp på mötet.
§7. Träningsläger 2019
Skutskärs MS meddelar att de vill ha träningsdag i sin backe om förarna önskar detta. Datum
kommer under våren 2019.
§8. Tävlingsregler
Regelboken gäller även 2019. Mötet beslutade att under 2019 körs ej Open-klasser under en
Sprint-tävling om någon sådan arrangeras.

Mötet diskuterade möjligheten om ett uppklassning-/nedklassningssystem i Backe. Där de tre
främsta i Open ska klassas upp till SM och de tre sämsta i SM ska klassas ner till Open. Mötet
tog beslut om att detta ej kan genomföras då det i dagsläget är för få startande på tävlingarna.

Förslag inför 2020
Medaljer ska ej delas ut i Open-klassen i Sprint eller SM-serien detta för att Open är en
supportklass vilken ska fungera som insteg till SM-klassen. I dagsläget finns det förare som
stannar kvar i Open-klassen och slåss om placeringar där istället för att ”klassa upp sig” och
köra i SM-klassen.
På Sprint ska Open köras tillsammans med SM-klassen. Detta ska ej påverka uppklassning till
året efter.
§9. Tävlingskalender 2019
??/4 eller 5 – Teknis MC
24-25/8 - SMK Arboga
Skutskärs MS meddelar att de ej har möjlighet att arrangera tävling i Backe 2019 pga.
funktionärsbrist i klubben. Skutskärs MS hoppas att i framtiden återigen kunna arrangera
backtävling men nöjer sig 2019 med att bjuda in förare till träning.
§10. Övriga frågor
Ungdomsklass i backe diskutterades på mötet. Mötet menar att det skulle hjälpa med
återväxten inom sporten att låta ungdomar prova på Backe i ungdomsåren. Tävlingsklass eller
uppvisningsklass önskas av arrangörerna.
Alternativ för denna klass är att de kör halva backen och att deras backe är halva stora
klassernas backe. Dvs. målflagg vid första mellantid. Minsta maskinstorlek bör vara 85cc.
Skrivelser ska skickas från arrangörer till SBF för att tillåta att vi blandar bil & MC på
backtävlingar där båda två körs. Detta för att hålla publiken kvar på plats då det under
Röforsloppet minskade med publik när det blev paus mellan bil & mc. Mötet vill se en tävling
där klasserna blandas under dagen. Gemensam skrivelse från arrangörsklubbar och Svemo.
Mats Birgersson och Anders Olsson skriver denna skrivelse. Skrivelsen ska även läsas igenom
och godkännas utav de arrangörer vi har i Back SM 2019, dvs. SMK Arboga och Teknis MC.
Fråga om MC även kan köra med 2 förare i backen där förare nr 2 startar när förare nr 1 kört
halva backen. Detta för att spara tid. Mötet sa nej till detta förslag pga. säkerhetssjäl.

§11. Avslutning

Mats tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Vid tangenterna, Jesper Birgersson

