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§  52  Mötets öppnande 
Tord Janervik hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
 
§  53  Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes.  
 
 
§  54  Föregående mötesprotokoll 
Inget att ta upp från föregående protokoll. 
 
  
§  55  Bakhjulsskydd för de nationella klasserna 
Från och med den 1 juli 2007 är det krav på bakhjulsskydd i de nationella klasserna Micro, 
Mini, Yamaha, Sport 2000 och Rotax Max. För klassen Cadetti är det valfritt att montera bak-
hjulsskydd.  
 
För bakhjulsskydden gäller måtten i Drawing 2c förutom för Cadetti, Micro och Mini där min 
bredd ersätts av: Maximalt avstånd mellan bakhjulsskydd och utsida på däck: 40 mm 
 
Bakhjulsskyddet får under inga omständigheter vara utanför det yttre planet av bakhjulen. 
 
Det har visat sig att utbudet av bakhjulsskydd i plast som passar till Cadetti, Micro och Mini 
är begränsat. Därför har Kartingutskottet beslutat att bakhjulsskydd av stålrör kan bli godkän-
da för Cadetti, Micro och Mini. 
 
Det är inte tillåtet att använda bakhjulsskydd som inte har godkänts av Kartingutskottet. 
 
För Yamaha, Sport 2000 och Rotax Max är de av CIK/FIA homologerade bakhjulsskydden 
godkända att användas. 
 



§  56 SM/RM 2008 
Kartingutskottet diskuterade hur formatet för SM/RM ska se ut i framtiden. Ett mål är att var-
je deltävling ska gå att genomföra på två dagar.  
 
2008 kommer SM/RM att arrangeras som två deltävlingar. En tanke är att köra tre finaler vid 
varje deltävling för att få samma antal finaler som nu med tre deltävlingar. 
 
 
§  57 Dispenser 
Johan Ryberg ansöker om att få träna och tävla i KF2. Kartingutskottet kan inte se att det 
finns tillräckliga skäl, därför avslås dispensen. 
 
 
§  58  Mötets avslutande 
Tord Janervik tackade för mötet och förklarade mötet för avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet Justeras 

Stig Ekström, sekr. Tord Janervik, ordf. 
 


