
 

 

EM Information 2015 
EM är öppet vilket innebär att alla förare med elitlicens kan anmäla sig.  

Svemo kommer ej att ta ut något representationslag för tävlingen.  

 

Förare som önskar delta skickar sin anmälan till Svemo kansli som ombesörjer anmälan till 

arrangör.  

Vid deltagande vid EM krävs en FIM Europe Snowcross Championship license.  

Denna löses via Svemo Licensavdelning. 
 

 
EM 2015 kommer att avgöras genom tre separata tävlingar 

Deltävling 1  Norge, Trondheim  2015-02-21 

Deltävling 2 Norge, Valdres  2015-02-28 

Deltävling 3 Ryssland, Demino 2015-03-21 

 

Tilläggsregler för respektive tävling publiceras på  

FIM Europes (Europeiska Förbundets hemsida) hemsida  

På följande länk. 

http://www.fim-europe.com/index.php/sport/motocross--snowcross/snowcross 

 

 

 

 

http://www.fim-europe.com/index.php/sport/motocross--snowcross/snowcross


Anmälan  
Förare som önskar delta fyller i Anmälningsformuläret och skickar till  

Svemo kansli. Svemo Kansli ombesörjer anmälan till Arrangören.  

Sista anmälningsdag för respektive tävling är 15 dagar innan tävlingen.  

Mall för ifyllnad av anmälningsformuläret finns sist i detta dokument. 

  

Länk till anmälningsformulär:  
http://www.fim-

europe.com/images/pdf/2014/ENTRY_FORMS_RIDERS/GENERIC/Generic_FIME_Entry_For

m_2014.pdf 

 

Fyll i dokumentet online och skriv sedan ut det. Det är viktigt för arrangören att allt är 

läsbart.    

Glöm inte att skriva under anmälan innan den skickas in till Svemo kansli för anmälan till 

arrangören.  Dokumentet kan scannas efter påskrift och mailas till Svemo Kansli.  

Mail adress för anmälan:  anders.tibbling@svemo.se 

 

 

Regler  

Observera att det finns vissa regler som skiljer sig ifrån det svenska regelverket. 

Dyna får ej ändras tex, ta gärna en koll på tjuvstartreglerna då dessa är annorlunda än vad ni 

är vana vid. Gå gärna igenom reglementet så att inga otrevliga överaskningar dyker upp på 

tävlingsplats och besiktning. 

Regler för EM hittar ni på följande länk  

http://www.fim-

europe.com/images/pdf/2015/SPORTING%20RULES_DISCIPLINES/MX%20ALL/2015_FIMEur

ope_Snowcross_Regulations.pdf 
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Licens  

För att delta i EM krävs en FIM Europe Championship license.  

Denna finns i två olika varianter. Annual  gäller för alla tävlingar eller One event som endast 

gäller för en tävling. 

Du som förare kontaktar själv Svemo licensavdelning för att lösa din EM licens.  

 

Kostnad   

Annual - helårslicensen är 1100 kr 

One Event – En tävling  450 kr   

 

 

Licensen löses via Svemo licensavdelning.  

Kontakt :  

Telefon     011-231083      

Mail           annelie.hellborg@svemo.se 
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Tävlingsnummer 

Deltävling 1     EMN: 24/1 Norge 

Deltävling 2     EMN: 24/2 Norge 

Deltävling 3     EMN: 24/3 Ryssland 

 

 

 

Datum för tävlingen  

Deltävling 1   Norge      2015-02-21 

Deltävling 2   Norge      2015-02-28 

Deltävling 3   Ryssland  2015-03-21 

Licensnummer 

Här anger du det licensnummer du 

fått på din FIM Europe licens 

 

Registretringnummer  

Ange regnummer för ditt fordon 

Transportbil / Husbil eller vanlig bil 

 

Sponsor / Team 

För att kunna exponera sponsor / 

team krävs att en Internationell 

teamlicens som  löses specifikt för 

EM.  

Även denna administreras av Svemo 

Licensavdelning vid behov. 

Ditt Svenska Team skall ej anges här 

 



Din namnteckning 

Här skall du skriva under. 

EM Anmälan Sida 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När dokumetet är komplett ifyllt skickas det till Svemo kansli för anmälan till arrangören  

Dokumentet kan scannas och mailas. Det mailas då till anders.tibbling@svemo.se 

Dokumentet kan även postas och skickas då till  

Svemo 

Att: Anders Tibbling 

Box 2314  

600 02  NORRKÖPING 

Sista anmälan till arrangören är 15 dagar innan tävling.  

 

Plats och Datum  

Här anger du plats och datum för 

underskriften 

mailto:anders.tibbling@svemo.se

