PROTOKOLL KA 19/08
fört vid SM/NEZ möte 29/11 på Quality Hotell i Nacka
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Mötets öppnande
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SM/RM
NEZ
Mötets avslutande

§ 175 Mötets öppnande
TD förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 176 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 177 SM/RM
Beslut: dessa klasser KF2, KF3, KZ2, Yamaha och en inbjudningsklass, ej Rotax eller Rotax
Junior är de klasser som kör SM/RM 2009.
Vi sänker till en 2-dagars tävling med körning endast lördag och söndag. MS tar fram ett nytt
förslag på tidschema.
Vi tar fram inbjudan och SM/RM reglerna även på engelska. Ansvarig: MS
Vi påminner alla arrangörer att skicka in en skriftlig intresseanmälan för SM/RM 2010-2011
till oss.

§ 178 NEZ
TD har varit i kontakt med samtliga NEZ länder och sedan CL kursen försökt få klarhet i om
dom verkligen kommer att promota denna tävling. Av de 8 medlemsländerna så har Norge
gett ok, Finland och Danmark har gett ett motförslag, och Ryssland förslår sig själva som ordförande i NEZ.
Och det kan konstateras att NEZ är så splittrat att det inte går att få till ett möte så att man kan
bestämma vad man skall göra. Vi kom fram till följande idé.
Vi går ihop med Norge Danmark och Finland och kör ett nordiskt NEZ. Vi kör den som en
nationell inbjudningstävling. Vilket betyder att anläggningen inte behöver ha internationell
klassning.
Klasserna bör vara dom samma som i SM KF 3, KF 2, KZ2 som huvudklasser samt Yamaha
och en valfri inbjudningsklass samt uppvisning av Cadetti. Inbjudningsklassen skall ej vara
Rotax Max eller Rotax Junior. Vi vill trycka på KF och KZ klasserna. Vidare så finns det

också grund för att ha en lagtävling i NEZ. Norge kunde tänka sig att stödja 7-8 förare i varje
klass i en landskamp, Det skulle betyda att om varje land kommer med 7 förare så har vi 28
förare i KF och KZ klassernas landskamp.
Vi beslutade att gå vidare med frågan bl.a. till Uddevalla KK som är arrangör 2009 och de
övriga Nordiska länderna.

§ 179 Mötets avslutande
TD tackade för mötet och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
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