
Storforum 2022-12-11 Nyköping 

Agenda: 
- Målsättning och syfte 

- Licensstatistik 

- Information från tävlings-serierna 

- Östra MX nu & framåt 

- Utbildningar 

- Statustävlingar 

- Övriga frågor 

- Östra MX seriemöte avslutade sedan dagen 

Östra MX Nu & Framåt 
1. Upplever ni att Östra MX är ett stöd för er verksamhet?  

a. Vad behöver ni stöd med? 

- Tillgänglighet och information. 

- Svar på frågeställningar och framförhållning av tilldelning av supervisors. 

- Information om utbildningar 

- Vart hittar man informationen. 

b. Vad saknas? 

- Tydligare kommunikationsvägar. Hemsida & Facebook. 

- Kontaktuppgifter på Östra MX kommitténs kontaktpersoner och uppgifter. 

 

2. Hur upplever ni tävlingsverksamheten i Östra distriktet? 

a. Vad kan förbättras? 

- YMX får färre och färre deltagare. Mx Outlet rullar på bra, likaså 

mälarfräsen. 

- Stockholmscrossen är död. Vi behöver hitta ett nytt koncept för våra 

breddåkare. 

- Andreas Eriksson, Lars Möller & Jonas ”Kvadde” Eriksson tittar på ett nytt 

koncept för att hjälpa tillväxten för bredd föraren. 

 

3. Hur upplever ni ert lokala ideella engagemang? 

a. Behöver ni stöd? 

Det är få klubbar idag som har ett lokalt engagemang för att organisera tävlingar. 

RF SISU kan hjälpa till med att förbättra det lokala engagemanget. Östra kan 

vägleda. 

4. Hur upplever ni distriktets utbildningar? 

a. Styrkor? 

Den digitala plattformen (UIP) borde innebära att fler har möjlighet att delta i 

utbildningarna 

 

b. Svagheter? 

För få utbildningar. Får svag information innan. Främst var kan klubbarna hitta 

informationen och få förvarning. 

Tydliggöra vilka utbildningar man ska gå och i vilken ordning för att bli 

tävlingsledare, barnledare, tränare nivå 1,2 etc. 



Statustävlingar 
MXSM har publicerats. Vi saknar fortfarande USM, JSM, Sverige Cup och MXW mm vilket är helt 

avgörande att dessa publiceras snarast då distriktens serietävlingar är beroende av dessa datum. 

Vi tycker att det är för många helger som går åt till statustävlingar vilket begränsar främst distriktets 

serieplanering. 

 

Östra MX serien 
- Nya lag 

- MX Stockholm MCK har inte betalt serieavgiften för 2022. Skall dom bli 

uteslutna inför -23? 

- Serien 2023 genomförs på samma sätt som -22. 

- Det finns önskemål att eventuellt förändra inför -24. Detta tas upp vid ett 

annat tillfälle. 

- Det fanns mer att önska kring lagpoäng-rapporteringen på Lag-SM. Framför 

allt i TV-live sändningen. Här vill vi påverka. 

Övrigt 
Östra MX kommittén 2022 består av: 

- Eva Nyman   Sammankallande 

- Markus Marteliusson  Barn & ungdomsansvarig 

- Patrik Pettersson   Serien 

- Lars Möller   YMX 

- Mikael Strandberg 

- Fredrik Segerström 

- Ove Ekengren  Webbmaster 

 

 

Kommande möten: 

2023-01-15 Tävlingsplaneringsmöte via Teams (Anmälan till mötet sker via hemsida ostramx.org) 

2023-01-04 Östra MX möte via TEAMS Konstituerande ÖSTRA MX Kommittén 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 


