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MCT möte via Teams den 15 februari 2023 

Minnesanteckningar 
 

• Staffan Nordin öppnade mötet 
 

• Närvarande: 
Från kansliet. Jesper Christensen 
Minnesanteckningar: Tina Lj Malm 
Utbildningsgruppen: Maria Syrjälä (SMC Norrbotten), Peter Strandman (SMC Väst), 
Larz Glemfors(SMC Kalmar), Niklas Lundin(SMC Norrbotten), Jan Paulson(SMC 
Stockholm), Pelle Randau(SMC Skåne),  
 

• SMC Blekinge  Jörgen Wall 
• SMC Dalarna   Johan Norberg 
• SMC Dalarna   Maria Börjesson 
• SMC Gävleborg  Stefan Clavebro 
• SMC Jämtland  Per-Erik Lögdberg 
• SMC Jämtland  Pär Nilsson 
• SMC Skåne   Ola Barthel 
• SMC Södermanland  Erik Nilsson 
• SMC Södermanland  Jerry v Hausswolff 
• SMC Södermanland  Robin Ludvigsson 
• SMC Södermanland  Cecilia v Hausswolff 
• SMC Uppsala   Roger Ejderfelt 
• SMC Väst   Mikael Lundquist 
• SMC Örebro   Pia Westlund 
• SMC Örebro   Stefan Heidgren 
• SMC Örebro   Hampus Brunstedt 

Frånvarande: SMC Gotland, SMC Halland, SMC Jönköping, SMC Kalmar, SMC Kronoberg, 
SMC Stockholm, SMC Värmland, SMC Västerbotten, SMC Västernorrland, SMC 
Västmanland, SMC Östergötland,  

• Utbildningsgruppen  
Staffan berättade att utbildningsgruppen styrs av certifieringskraven och att gruppen 
är tänkt som bollplank ut mot distrikten. Gruppen ska också ses som ett stöd i MCT:s  
arbete med utbildning och kursverksamhet i det egna distriktet så att bl.a alla 
aspiranter som skickas till examinering ska vara så väl förberedda som möjligt. Målet 
är att få engagerade nya instruktörer som är ”good enough” men också att upprätthålla 
och utveckla befintliga instruktörer. Alla som har idéer är alltid välkommen att höra av 
sig till någon i gruppen för att ev. kunna pröva och utveckla tillsammans. Gruppen ska 
också arbeta framåt mot att utveckla School i samarbete med alla distrikt samt kunna 
vara behjälpliga vid interndagar. 
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• Framtidsmål 
Rekrytera och utbilda fler ”föreläsare” inom RR3.0, ha bra bredd inom 
examinationsgruppen samt vara öppen för att hitta nya platser för 
instruktörsexamineringarna.  
En MCT utbildning med tydliga mål håller på att arbetas fram. 
Niklas Lundin berättade om ett pilotprojekt som prövats i Uppsala 2022. En 
uppföljning av RR 3.0 med fokus på bromskontroll. En vidareutbildning som när den 
är färdigutvecklad är tänkt att distrikten själva ska kunna hålla i. 
 

• Examineringarna / Viktiga datum 2023 
Kompetensprövning/Kompetensutbildning GRUS Rosersberg 28 april – 1 maj 
Workshop för grusinstruktörer Uppsala 18maj – 21 maj 
Frågor ang ovanstående kontakta anders@smcgrus.se 
 
Instruktörsexaminering/Kompetensutbildning Kristianstad 1 - 4 juni 
Instruktörsexaminering/Kompetensutbildning Uppsala 31 augusti – 3 september 
Mer info via https://www.svmc.se/school/Utbildning/  (Samt klicka på +vid 
examination) 
 

• Rabatt 
Påminnelse om att erbjudandet alla fick på instruktörskonferensen 2022 om 25% 
rabatt på alla RST kläder endast gäller till den 31 mars 2023. Beställning görs via Peter 
Nydahl på Advanced Motobility med koden ”SMC RST” 
 

• Kurs på väg 
Det nya kurskonceptet Kurs på väg i samarbete med Svedea och med målet att skapa 
en tankeprocess hos deltagarna beträffande trafiksäkerhet har nu prövats i ett par 
distrikt med gott resultat. Är man intresserad av att hålla kursen så kontaktas Staffan 
på mail staffan.nordin@svmc.se. Svedea har sedan möjlighet att vid ev. önskemål från 
distriktet skicka ut specifika inbjudningar till kurs, så som t.ex endast till kvinnor, 
specifik ålder eller MC typ. SMC erhåller 50kr i bidrag från Svedea varje år för alla 
SMC medlemmar som också har sin MC försäkring hos Svedea. 
 

• Försäkringar 
Staffan påpekade att försäkringar under kursdagar endast gäller vid ”egenträning” om 
man har en träningsplan. Försäkring gäller ej vid någon typ av frikörning eller öppen 
bana. En del skillnader i försäkringsvillkoren finns dock beträffande om man är 
instruktör eller inte. Då just försäkringsfrågan ligger högt i prioritet och det är viktigt 
att all information är 100% korrekt gavs Staffan i uppdrag att skicka ut ett skriftlig 
förtydligande beträffande vad som exakt gäller för resurser/aspiranter resp. 
instruktörer under SMC kurser. 
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• Moto DNA 
Staffan berättade om något som kanske är framtiden för delar av SMCs 
kursverksamhet. Ett hjälpmedel att specifikt kunna se vad kursdeltagaren faktiskt 
behöver träna på rent konkret. En GoPro samlar in information och poängsätter olika 
utförda moment. Ett hjälpmedel till instruktören men också ett tänkbart framtida 
tävlingsmoment. 
 

• Övriga frågor 
 
Anders Ljungqvist Malm påpekade vikten av att alla instruktörer/aspiranter som är 
intresserade av grus, oavsett om man redan är examinerad instruktör eller inte, måste 
vara registrerade som grusaspiranter för att kunna tillgodogöra sig all information om 
just Riksarrangerade grusevent. Han påpekade också att det är viktigt att så många 
grusinstruktörer som möjligt deltar i den årliga grusworkshopen då det är här som 
man tillsammans jobbar fram nya idéer och övningar.  
 
Ola Barthel tog upp frågan om hur man smidigast hanterar kursbetalningarna. Han 
fick flera förslag av andra under mötet så som bl.a Swish, bankapp och att vid många 
kurser kunna särskilja genom att den ena kursen kostar 1kr mer. 
 
Mikael Lundqvist bad om en funktion för att kunna särskilja ”resurser” och 
”grusresurser”. Staffan bad alla skicka in sina ev. önskemål så han kan göra en lista och 
vidarebefordra till SMCs IT ansvarig som tidigare var anställd men numera går på 
konsultbasis. 

 
Staffan Nordin tackade alla för visat intresse och avslutade mötet 

 
 
 
  

 


