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§  30  Mötets öppnande 
Tord Janervik hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
 
§  31  Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes.  
 
 
§  32 Bakspoiler 
CIK’s nya regler rörande bakspoiler i de internationella klasserna under EM och VM samt 
den tragiska olyckan i Skellefteå har aktualiserat diskussionen om dessa bakspoilers införande 
även i Sverige. Utskottet har diskuterat detta under en längre tid. Det finns många argument 
och inte alla är entydigt för ett omedelbart införande. Några av de viktigaste: 

• Kvalitet. Alla nuvarande modeller håller inte tillräckligt hög kvalitet. De kommer fortfa-
rande att utvecklas under säsongen. Ej mogna lösningar fördyrar och kan medföra 
oförutsedda risker. 

• Tillgång. Det finns frågetecken kring om tillräckligt antal bakspoilers kan tillhandahål-
las av handlarna. 

• Blandning. Är det acceptabelt att blanda förare med och utan bakspoiler. Förutom sä-
kerhetsaspekten så finns det risker att om inte alla har spoiler så kan detta utnytjas. 
Tex. genom avsiktlig hakning. 

 
Utskottet beslutade att skjuta upp införandet av obligatorisk bakspoiler i de interantionella 
klasserna till 2007. 
I de nationella klasserna kommer obligatorisk bakspoiler att bli regel om existerande modeller 
passar respektive klass. Handlarna ombeds komma in med homologeringsbegäran på bakspoi-
lers i de nationella klasserna. 
 
  
 



 
§  33 Landslagströjor 
Vid året NEZ mästerskap i Rudskogen Norge så behöver vårt ”landslag” enhetlig och repre-
sentabel utstyrsel. Utskottet beslutade att avsätta max 15000kr till ”landslagströjor” till de 
förare som startar I NEZ mästerskapet. 
 
 
§  34 Nackkrage 
Förslag har inkommit på att införa krav på nackkrage. Utskottet har diskuterat frågan och 
kommit fram till att Peltor-hjälmarna inte är gjorda för att ha nackkrage. Utskottet har ingen 
direkt kontroll över hjälmbestämmelserna utan vidarebefordrar frågan om nackkrage till sä-
kerhetsgruppen. 
 
 
§  35  Dispenser 
Kartingutskottet har beslutat att bevilja följande dispenser: 

• Victor Dravegård, Sport 2000 
 
 
§  36  Mötets avslutande 
Tord Janervik tackade för mötet och förklarade mötet för avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet Justeras 

Dennis Olausson, sekr. Tord Janervik, ordf. 
 


