
 
 
 

Motioner Crosskart 2016 
 

 4 varv i kvalet, 6 i finalen. Köra 4 varv i kval och 6 varv i 
final, oberoende av banans längd, då 3 varvs heat med 
alternativspår inte ger tillräcklig möjlighet för bra racing. 

 Svar: Arrangörsfråga.: 
 

 Totalvikt på 305kg i 650cc. Normal kart väger ca 235kg, 
vilket innebär att förarens vikt enbart är 65kg 
Svar: Vi tittar på detta inför NEZ mötet. 

 Delade dagar. Mini, 85cc och 125cc på lördag och 40+, 
250cc, 650cc på söndag. Minskar trycket i depån samt 
att det inte blir så mycket väntan. 

 Svar: Ingen förändring. 
 

 Godkänna Aspen+ och Aspen R i 250cc och 650cc. 
Svar utskottet: Ligger på förslag till Nez mötet. 
Svar FF: Godtar utskottets beslut 
 

 Stänkskydd likt Xtreme. Minskar grussprut och damm, 
ökar sikten vilket ökar säkerheten.  
Svar: Ingen förändring 2017 

 Utskottet ska se till att det finns utbildad 
besiktningspersonal som kan göra cylindervolyms 
mätningar på SM tävlingarna. 
Svar: Ingen förändring 

 Byta lottningssystemet. Nu verkar det vara 2st låga 
startnummer, 2st mellan och 2st höga startnummer i 
varje kval. Bättre att det slumpas helt, utan att gruppera 
efter startnummer och om möjligt se till att man inte 
möter samma i flera kval.  
Svar: Ingen förändring 

Mvh  
Örjan Gavell, #871 



Motioner Crosskart 2016 
 
 
 

 4 varv i kvalet, 6 i finalen. Köra 4 varv i kval och 6 varv i 
final, oberoende av banans längd, då 3 varvs heat med 
alternativspår inte ger tillräcklig möjlighet för bra racing. 

 

 Totalvikt på 305kg i 650cc. Normal kart väger ca 235kg, 
vilket innebär att förarens vikt enbart är 65kg 

 

 Delade dagar. Mini, 85cc och 125cc på lördag och 40+, 
250cc, 650cc på söndag. Minskar trycket i depån samt 
att det inte blir så mycket väntan. 

 

 Godkänna Aspen+ och Aspen R i 250cc och 650cc. 
 

 Stänkskydd likt Xtreme. Minskar grussprut och damm, 
ökar sikten vilket ökar säkerheten.  

 

 Utskottet ska se till att det finns utbildad 
besiktningspersonal som kan göra cylindervolyms 
mätningar på SM tävlingarna. 

 

 Byta lottningssystemet. Nu verkar det vara 2st låga 
startnummer, 2st mellan och 2st höga startnummer i 
varje kval. Bättre att det slumpas helt, utan att gruppera 
efter startnummer och om möjligt se till att man inte 
möter samma i flera kval.  

 
 
 
Mvh  
Joakim Wicksell, #673 
 
 

 



Motioner Crosskart 2016 
 
 
 

 4 varv i kvalet, 6 i finalen. Köra 4 varv i kval och 6 varv i 
final, oberoende av banans längd, då 3 varvs heat med 
alternativspår inte ger tillräcklig möjlighet för bra racing. 

 

 Delade dagar. Mini, 85cc och 125cc på lördag och 40+, 
250cc, 650cc på söndag. Minskar trycket i depån samt 
att det inte blir så mycket väntan. 

 

 Stänkskydd likt Xtreme. Minskar grussprut och damm, 
ökar sikten vilket ökar säkerheten.  

 

 Utskottet ska se till att det finns utbildad 
besiktningspersonal som kan göra cylindervolyms 
mätningar på SM tävlingarna. 

 

 Byta lottningssystemet. Nu verkar det vara 2st låga 
startnummer, 2st mellan och 2st höga startnummer i 
varje kval. Bättre att det slumpas helt, utan att gruppera 
efter startnummer och om möjligt se till att man inte 
möter samma i flera kval.  

 
 
 
Mvh  
David Forslund, #682 

 
 
 
 
 
 
 
 



Crosskart 2016 
 

 4 varv i kvalet, 6 i finalen. Köra 4 varv i kval och 6 varv i 
final, oberoende av banans längd, då 3 varvs heat med 
alternativspår inte ger tillräcklig möjlighet för bra racing. 

 

 Totalvikt på 305kg i 650cc. Normal kart väger ca 235kg, 
vilket innebär att förarens vikt enbart är 65kg 

 

 Delade dagar. Mini, 85cc och 125cc på lördag och 40+, 
250cc, 650cc på söndag. Minskar trycket i depån samt 
att det inte blir så mycket väntan. 

 

 Godkänna Aspen+ och Aspen R i 250cc och 650cc. 
 

 Stänkskydd likt Xtreme. Minskar grussprut och damm, 
ökar sikten vilket ökar säkerheten.  

 

 Utskottet ska se till att det finns utbildad 
besiktningspersonal som kan göra cylindervolyms 
mätningar på SM tävlingarna. 

 

 Byta lottningssystemet. Nu verkar det vara 2st låga 
startnummer, 2st mellan och 2st höga startnummer i 
varje kval. Bättre att det slumpas helt, utan att gruppera 
efter startnummer och om möjligt se till att man inte 
möter samma i flera kval.  

 
 
 
Mvh  
Anders Michalak, #608 
 
 

 

 



Motioner Crosskart 2016 

* 4 varv i kvalet, 6 i finalen. Köra 4 varv i kval och 6 varv i final, 
oberoende av banans längd, då 3 varvs heat med alternativspår 
inte ger tillräcklig möjlighet för bra racing.  

Svar utskott: Ingen förändring ta med till arrangörsmötet 

Svar: FF ok 

 

* Totalvikt på 305kg i 650cc. Normal kart väger ca 235kg, vilket 
innebär att förarens vikt enbart är 65kg  

Svar utskottet: Ta med till NEZ mötet om förändring i 10 kg i alla 
klasser utom i Xtreme och 40+ 

Svar FF: OK 

* Dela upp dagarna: 

Alt 1. Alla klasser kör träning och heat 1 på lörda men SM-
klasserna (125,250,650) kör färdigt sina heat och finaler på 
lörda, de andra klasserna kör klart sina heat och finaler på 
söndag. Mer publikvänligt och inte så lång dag för de yngre.  

Alt 2. SM-klasserna(125,250,650) kör allt sitt på lördag. De 
andra kör allt på söndag. Mer publikvänligt, bättre plats i 
depåerna, billigare boende och en dag mindre borta så man 
slipper ta ledigt m,m.  

* Räkna bort en tävling som man inte har startat i. Om man t.ex 
fått förhinder, sjukdom eller liknande.  

Svar: Ingen förändring 

Svar; FF  OK 

Per Björnson 



. Köra alla kval heat på lördagen och finaler på söndagen  
Många har rätt långt att åka till och från tävlingarna . 
Och 60% av dom tävlande är barn som ska upp till skolan  
På måndag morgon  
Svar utskottet: Ingen förändring  
Svar FF: Godtar utskottets svar 
 
 
2. Att den som tjuvstartar får åka alternativet 2 gånger som i 
rallycross  
Då slipper vi nog väldigt många tjuvstarter. 
Svar utskottets: Ingen förändring 
Svar FF : Godtar utskottets svar 
 
3. Välja tävlings banor som har depåer som är mer anpassade 
för hur stora vi blivit i crosskart.  
Svar utskottets: Ingen förändring men det kanske är dags att 
styra upp bättre och inte släpper in sådana som inte är 
tävlande. 
Svar FF : Godtar utskottets svar 
 
 
Mvh Jörgen Wester  ( Filip Wester 155 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Till årsmötet i Svensk Crosskart förarförening  2016 
 
Motion angående pokal alt. plakett för 85 cc 
 
En starkt bidragande orsak till om barnen tycker en tävling varit 
rolig eller inte är priset de får på prisutdelningen. Vill man 
fortsätta få fler till sporten och att de ska fortsätta så borde en 
pokal delas ut till samtliga i 85cc. De är relativt små fortfarande 
och få tids nog lära sig att alla inte vinner. Pokal till alla tycker 
vi. 
 
Mvh Frida, Alfred, Erica & Pelle Åhlander  (012, 35) 
Svar: Redan fixat 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Motioner crosskart 2016 
 
Insänt av Kent Eriksson 
Örebro 16-09-19 
 
 
 

  Vikten på carten måste justeras uppåt framföralt i 
250cc 

            Svar utskottet: Vi tittar på vikten till NEZ. 

            Svar FF : Godtar utskottets svar 

  

  Rött ljus bakåt på alla cartar. 

            Svar utskottet: Vi håller på att titta på detta. 

            Svar FF : Godtar utskottets svar 

  Om det inte står i regelverket, så ska man inte utdöma 
straff. 
 ( Utesluten ur tävling . Får inte räkna bort den 
tävlingen. 
 Scenariot som vart i Östmark) 

  

  Kostnads utveklingen på motorer och stötdämpare har 
skenat iväg alldeles för  långt. 
 Begränsa effektuttag  i 85  
          Svar: Redan idag  
          Och 125cc. alt. enhetsmotorer??? 
          Svar: Ingen förändring. 
 Stötdämpare begränsa användandet  till 2  alt. 3 
vägsdämpare???? 
           Svar: Förändring på gång. Tas till NEZ 

  Att SM tävlingskalendern presenteras senast Oktober 
månad. 
 Kostnaderna förcrosskart har ökat markant under dom 
sista åren, och för att  kunna bearbeta eventuella 
sponsorer så måste man besöka dom under hösten 
 när företagen lägger sina budgetar.  



          Svar: Ingen förändring då det är mycket som ska 
harmoniera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Motioner.    2016-09-06 
 
Hej! Tänkte på förekommen anledning inkomma med ett par 
motioner på lite regelförändringar som jag tycker kan vara 
lämpliga. 
 

1. Förslag på regeländring tävlingsregler. Om en förare inte 

visar tillräcklig stor försiktighet vid gulflagg, visas först 

varningsflagg, om inte föraren hörsammar detta och 

fortfarande inte släpper av i tillräckligt stor utsträckning 

KAN svartflagg ges. Domare bör ta hänsyn till sikt vid 

aktuellt banparti och hindrets placering, ibland tenderar 

posteringar att visa gulflagg även om hindret står gott och 

väl av banan. 

2. Svar utskottet: : Ingen förändring  

Svar: FF Godtar utskottets svar 

 

3. Förslag på regeländring tävlingsregler. Om en förare inte 

upptäcker en svartflagga blir man idag utesluten ur hela 

tävlingen. Detta är ett alldeles för hårt straff, särskilt om 

svartflaggans placering är exceptionellt dålig som i t.ex. 

Östmark. 

Förslaget lyder, om man inte hörsammat svartflagg får 

man efter heatet en muntlig uppmaning av tävlingsledning 

om att skärpa sig, vid upprepad förseelse KAN uteslutning 

komma på fråga, SÄRSKILT om vi talar om minderåriga 

förare bör man vara mildare i bedömningen. 

(Tänk på samordning med övriga motorsportgrenar, denna 

regel är unik för Crosskart.) 

4. Svar utskottet: Ingen förändring 

Svar: FF Godtar utskottets svar 

 

5. Regler ”poängberäkning i serie”. Om man blivit utesluten 

ur en tävling ska man kunna använda denna som sin 

”sämsta” tävling i totaltabell.  

(Detta fick man göra 2014 och 2015, har regeln ändrats?) 



6. Svar utskottet: Ingen förändring 

Svar: FF Godtar utskottets svar 

 

 

7. Regler ”poängberäkning i serie”. Om man blivit utesluten 

ur tävling ska man ändå få behålla sin ”deltagarpoäng”. 

8. Svar Utskottet: Nej 

Svar: FF Godtar utskottets svar 

 
 
Som det är idag kan man bli fyrdubbelt straffad för en 
förseelse, T.ex.  
1.Svartflagg.  
2.Ser inte den och blir utesluten.  
3.Blir fråntagen deltagarpoängen.  
4. Får inte räkna detta som sin sämsta tävling.  

 
Magnus Wretman, förälder till Hampus Wretman #94 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Motioner årsmöte svensk Crosskart  15/10-2016 
 

1. Obligatoriska bromsljus på alla kartar!  
     (Farligt utan vid regn och dålig sikt som tex dammiga banor) 
Svar utskottet: Nej 
Svar FF : Godtar svaret  
 
2.  Viktigt att döma lika varje SM tävling, gällande svartflagg , 
gulflagg osv. 
Tävlingarna i år har varierat enormt i bedömningarna. På ena 
stället är en sak ok men inte på nästa bana. 
Svar utskottet: Vi tar med detta till arrangörs mötet. Svårt att få 
till.  
Svar FF : Godtar svaret  
 
 
3. Samma upplägg på alla SM tävlingarna.  Vem har företräde ? 
Alternativspåret eller huvud spåret ? Företräde överhuvudtaget 
? Det är väl tävling och dessutom har vi inga backspeglar !?  
Warm up eller inte ? Rörigt för förarna när det är olika på olika 
ställen.  
Svar Utskottet: Om man lyssnar vad som sägs på 
förarsammanträdet så förstår man. 
Warm up är inte obligatoriskt utan väljs av arrangören. 
Svar FF : Godtar svaret  
 
 
4. Varv skyltning för förarna ute på banan. Har varit väldigt 
otydlig och ibland obefintlig skyltning under säsong 2016. Även 
svårt att se flagg på vissa banor!  
Svar Utskottet: Vi tar med detta till arrangörsmötet. 
Svar FF : Godtar svaret  
 
 
5.  Besiktinings regler lika på alla tävlingar, det ena är ok på ett 
ställe men inte på nästa osv. samma besiktnings stab på alla 
tävlingar för att underlätta?  Viktigt att besiktningen är till för att 



kolla säkerhets aspekten på kartarna och utrustningen i stället 
för andra oviktiga små saker.  
Svar Utskottet: Besiktningens sak är inte att kontrollera hela 
karten utan delar av den. 
Olika delar kontrolleras på olika tävlingar. 
Det är upp till föraren att ha en kart som uppfyller tekniska 
regelverket. 
Svar FF : Godtar svaret  
 
 
6. Vad gäller underställ eller inte ? Nästan ingen som har 
underställ under overallen men det står som obligatorikt i 
reglementet. Vad gäller ? 
 
Svar: Nationella bestämmelser: Gäller vid samtliga tävlingar i 
Sverige och NEZ Vid dessa tävlingar gäller att overallen 
antingen överensstämmer med kraven FIA 1986 standard, eller 
Norm 8856-2000. eller en flamsäker overall i följande material: 
NOMEX. Används 1-lagers overall ska det kompletteras med 
NOMEX eller PROPAN underkläder, eller 2 lager overall enligt 
standard EN 533 index 3. OBS! 1-lagersoverall med underställ 
gäller enbart i klassen Mini och 85cc. CIK klassad overall är 
förbjudet i alla klasser. För samtliga overaller gäller att dessa är 
utformade och uppsydda så att den väl skyddar hela kroppen. 
 
 
7. Tekninsk kontroll efter avslutad tävling  på top 3 kartarna i 
varje klass . VOLYM MÄTNING AV MOTORER !!! 
 
Svar Utskottet: En arrangörs fråga. Vi tar med frågan. 
Svar FF : Godtar svaret  
 
 
8. För att få en rättvis tävling önskar vi köra på tidtagning! Då 
spelar lottningen ingen roll utan snabbaste förare vinner precis 
så som det skall vara. Rättvist för alla!  Många går vidare upp 
mot rallycross och annat och det är då en lättare övergång att 



köra på samma upplägg! Alternativt samma start upplägg som 
på Norrköpings sprinten alla startar på rad i samma startled. 
Svar Utskottet: Nej 
Svar FF : Godtar svaret  
 
 
 
 
//  686 Per  Goodison och Anna-Viktoria Goodison   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Korta ner dagarna men behålla warm up 
Försöka korta ner söndagarna tidsmässigt så man slipper 
komma hem sent på kvällen när barn ska upp till skolan på 
måndag / i väg på jobb på annan ort 
Lördag: 
2x2 varv träning 
Sen kör alla två omgångar och sedan fortsätter mini,85cc,40+ & 
extrem och kör tredje omgången. 
Svar utskottet: ingen förändring 
Svar FF: Vill ha förändring 
Söndag: 
Warm up 125cc,250cc & 650cc 
125cc, 250cc & 650cc kör tredje omgången 
Svar Utskottet: Vi ska slopa warm up på söndag 
Svar FF:Vill ha som förslaget 
 
 
Warm up resten av åkarna 
Svar Utskottet: Vi ska slopa warm up på söndag 
Svar FF: Vill ha det som det är 
Finaler 

Jens Rippe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Här kommer min motion med ett exempel hur det kan lösas 

  

Motion 

Tillåt Crosshjälmar med monterade fästen för HANS och 
Hybridskydd 

  

Nedan finns en översättning av hur Spanska förbundet har löst 
detta 

Sektionen borde kunna kontakta Stand21 (eller annat liknande 
företag) och se om de kan erbjuda samma service som i 
Spanien 

  

13) HELMETS 
Must wear a helmet and a head restraint head under the 
following conditions: 
Helmet 
It must be in accordance with Annex L CDI (Chapter III. 
Equipment pilots). 
In addition to helmets Technical List No. 41, you can wear a 
helmet from the following list which must be installed pins 
for use restraint system mandatory front of head: 
Helmets compatible with the system front head restraint 
according to 
Snell and Snell M2005 standard 2010 
MODEL NAME MANUFACTURER APPROVAL 
Simpson Nitro Snell M 2005 
Simpson GS3 MX Snell M 2005 
Bell Moto 7R Snell M 2005 
SC-X Bell Snell M 2005 
Fox V1 Snell M 2005 
Fox V2 Snell M 2005 



Fox V3 Snell M 2005 
Bell MOTO8 Snell M 2010 
MX1 Bell Snell M 2010 
HJC SPXN Snell M 2010 
HJC CLX6 Snell M 2010 
MX2 Bell Snell M 2010 
The validity of the hulls of the Snell M 2005 and 2010 standards 
extends according to the following: 
- Snell M 2005: valid until 31.12.2018 
- Snell M 2010: valid until 31.12.2023 
System front head restraint 
It must be in accordance with Annex L CDI (Chapter III. 
Equipment pilots). 
For installation of the pin retention system front head 
helmets allowed in the above list, the 
RFEDA has reached an agreement with the Stand 21 
Company, which shall be authorized to install them. 

Svar Utskottet: Ingen förändring då säkerhets gruppen 
säger nej. 

Svar FF: Godtar svaret 

  

MVH 

Johan Reuterholt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nr: 1  
Jag tycker man ska införa kontinuerlig hastighetsövervakning av 
85cc med hjälp av en GPS puck på dom 6 främsta i klassen flr 
att undervika misstankar & diskussioner ang hastighets 
överträdelser.  
 
Svar utskottet: Ingen förändring. 
Svar FF :  Godtar utskottets svar 
 
Nr: 2  
Montering av hans fästen på crosshjälmar då många andra 
länder gör detta.  
 
Svar Utskottet: Nej Säkerhets grupp säger nej. 
Svar FF : Godtar förslaget 
 
 
Nr: 3  
Att det alltid ska finnas en riktig ambulans på varje tävling.   
 
Svar: Arrangörerna måste följa  FAP 5:12. 
Vi tar med detta till arrangörs möte. 
 
/  Mats Sebom   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Motion 2016-09-14 
  

·       Vill att det i inbjudan/startbekräftelse skall stå vilken typ 
av betalning som är godkänd vid protest 
Sedlar,kontokort,swich,check rikskupong. Alla dessa 
räknas idag som kontant betalning. 
Svar utskottet : Tar med till arrangörsmötet. Vi ändrar i 
regelverken 
Svar FF : Godtar svaret 
  

·       Vill att man inför min 4 varv i heaten och min 6 varv i 
finaler. 

Svar: Arrangörsfråga. 
  

·       Vill att man sätter någon form av begränsning för 
stötdämpare. Annars kommer kostnaderna bara att öka. 

Svar: Förslag ligger till max 3-vägs utan corner Control 
System dvs inbyggd "krängningshämmare 
  

·       Vill att man åker 9 bils heat även i kvalen. 
Svar: Nej vi tittar på detta under 2017 

  
·       Vill att gulflagg endast skall gälla från postering till 

olycksplatsen och ej som idag postering till postering. 
Svar utskottet: Förslag ligget till 2017 till NEZ gruppen om 

förändring 
Svar FF  Godtar utskottets svar om förändring 

  
  
Mvh 
  
Roger Enlund 
 
 
 
 
 



Vill åter igen lyfta fram frågan ang montering av Hans fästen på 
crosshjälmar!  
Crosshjälmar är i regel lättare och därför mer fördelaktiga än de 
ordinarie hjälmarna (till hybridskydden) tex Barn/Juniorer då 
den gruppen har klenare nacke/muskulatur.  
Vår lilla Charlie som är aktiv förare lider tyvärr av reumatism 
och nacken är en av delarna som han besväras av.   
(Ju tyngre hjälm ju mer belastning) 
Ultimata för just honom skulle va en lättare crosshjälm m Hans 
fästen till hybridskyddet! 

Svar: Nej Säkerhets grupp säger nej.  
 
* Följdfråga-Kan man i annat fall ansöka om dispens för 
montering av Hans-fästen i crosshjälm om det finns godtagbara 
skäl?  

Svar: Nej. 

* Borde vara krav att det skall finnas inhyrd Ambulans på alla 
tävlingar   
Svar: Arrangörerna måste följa  FAB 5:12. 
Vi tar med detta till arrangörs möte. 
 
Mvh  Sandra Rosmalm-Sebom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Utskottet 
 
Fordon i depån: 
Svar: Vad gör vi? 
Startnr: 
Svar: Vart placerar vi nr  
Ska vara lika på alla kartar 
Förslag från utskottet: det ska sitta på sidorna på karossen 
för att både publik och dom som räknar alternativ spår 
samt sekretariatet ska se siffrorna bättre. Som det är idag 
så är det väldigt svårt att se   
Förarkontrakts man: 
Utses av arrangören med godkännande av utskottet och 
ska stå i inbjudan 
 
Föräldrars gnäll: Måste bli förändring då arrangörerna 
börjar klaga, man måste läsa regelverken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Johan Eklund 
 
Slopa obligatoriska frambroms i 40+ klassen 
Svar Utskottet: Vi tar detta med till NEZ mötet 
Svar FF: OK 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hejsan. I crosskart ska man kunna vara med och köra utan att 
ha en miljonbudget. Därför tycker jag att man ska sätta en 
gräns på hur dyra och avancerade stötdämpare man får köra 
med. Man ska inte behöva lägga "hundratusen" på ett par 
dämpare för att vara konkurrenskraftig, då tycker jag lite att 
vitsen med sporten försvinner.   

Svar utskottet: Finns redan ett förslag. 

Svar: FF : OK 

 

Jimmy Karlsson, nr 243 

 


