
                 

Racingutskottet 
 

Inbjuder till 

Sportgrenskonferens   
RACING Elit 

 

11 - 12 mars 2023 
 
Racingutskottet, i administrativt samarbete med Västra Bilsportförbundet, inbjuder till obligatorisk 
Sportgrenskonferens (CL-kurs) för DIG med funktion/uppdrag i årets olika mästerskapsserier. 
Självklart är även andra intresserade välkomna att delta. 
 
Som traditionen bjuder så är vår utbildningsort Linköping och vår utbildningsplats är välkända Scandic 
Frimurarehotellet. Hotellet ligger ca 3-4 minuters gångväg från centralstationen. Att åka tåg till 
Linköping är hur bekvämt som helst.  
Välkomstfika serveras från kl. 08.30 på lördagen. Konferensen startar kl. 09.00 med beräknad 
avslutning på söndagen kl. 14.30/15.00.  
 
Inom respektive mästerskapsarrangörs tävlingsorganisation kräver utskottet obligatoriskt deltagande 
av tävlingsledare, 1:e bitr. tävlingsledare, teknisk chef samt dessutom minst en klasstekniker och 
Race Director (om dessa finns) från resp. mästerskapsklass (i enlighet med Mästerskapskriterier) och 
Förbundsdomare, Domare och Förbundstekniker. 
Teknikerna kommer att arbeta separat i stora delar av utbildningen.  
Licenskrav för deltagande är min. TL/TE B. 

 
I årets utbildning ägnas mycket tid åt framtidens racing och hur vi kan utnyttja dagens digitala teknik. 
Vår engelske föreläsare Trevor Williams har mycket berätta om detta. Han verkar bl.a. som Race 
Director för Formel 4 i England.  
Likt förra året ser vi med facettögon på vår verksamhet, där vi blandar och ger i olika proportioner. Hur 
löser vi exv. olika situationer som kan uppstå? Ser vi med ’olika ögon’? Vi belyser olika scenarier och 
diskuterar dessa, kända såväl som okända. Hur löste man det på plats?   
DU har kanske någon bra filmsekvens, som DU anser kan ge inblick och kunskap i våra olika roller inför 
framtiden. Om ja, ta då kontakt med någon i kursledningen, så kanske vi kan se din film och diskutera 
runt denna. 
 
Under konferensen kommer vi att jobba med mentometersystem. Lite närmre vårt kursdatum 
kommer du att få reda på vilket system som vi kommer att använda oss av. 

 
I vanlig ordning presenterar vi kortfattat nyheterna i vårt fastställda nationella regelverk samt en 
genomgång av årets klassregler. Lite om internationella regler kommer vi också beröra.  



Dessutom ägnas tid åt aktuell info från utskottet, samspelet tävlingsorganisation kontra domarjury, 
tekniska kontroller, dokumentation, elsäkerhet/räddning, miljö, bilsportjuridik, licenser, administrativa 
uppgifter mm.  
 
Deltagarantalet är begränsat till ca 60 personer.  
Ev. frågor besvaras efter bästa förmåga av RA-utskottets medlemmar. 

Kortfakta: 
 Datum : 11 – 12 mars 2023 

 Plats : Scandic Frimurarehotellet, Linköping 

 Tid : Lördag 09.00 - Söndag 14.30/15.00 

 Kursled/ 

 Intruktörer : Racingutskottet, Mikael Carlsson, Mikael Karlstedt, Emma Malmros 

    Teknik: Eric Emanuelsson, Ulf Berglund 

 Utb.avgift : 2.700:-/person – logi i dubbelrum lördag/söndag 

    700.-/person – logi i dubbelrum fredag/lördag  

    500.-/natt – enkelrum (tillägg) 

    2.000.-/person utan logi 

    I utbildningsavgiften igår alla måltider + logi (db) lördagnatt. 

 

Kursavgiften faktureras i efterhand på resp. deltagare alt. klubb. Därför är det viktigt att du 

anger korrekt faktureringsadress om annan betalare än du själv.  

 
Anmälan görs på följande länkar, peka på respektive länk och följ instruktioner:  

  Tekniker: Anmälan här 

 Tävlingsledare/Domare/Funk: Anmälan här  

Viktigt kring din anmälan: Då du anmäler dig, notera vilken organisationstyp som anges, FÖRBUND 
eller FÖRENING. Viktigt att du anmäler dig för FÖRENING, som avser din klubb, vilket ska göras även 
om du har uppdrag som domare. Ditt telefonnr ifylles på internationellt sätt med landsnummer först, 
exv. 467XXXXXXXX. 

 

OBS! Ev. frågor kring anmälningsförfarandet i resp. länk ovan, besvaras och handläggs av Mikael 
Carlsson – e-postadress: mikcar@telia.com alt. telefon 070 – 607 03 23. 

 

Ange Din licenskategori, TE eller TL resp. licensklass, A eller B för den kursdel du ska delta i. 

 
VIKTIGT! Ange aktuell och korrekt mailadress, då vi sänder bekräftelse till denna. VIKTIGT! 
 

 
Sista anmälningsdatum är torsdag den 2 mars 2023. 

 
VÄLKOMNA! 

önskar 

Racingutskottet – Lisa, Olle, Helene, Anna, Bengt-Åce, Fredrik o Claes 

https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1732905
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1722176
mailto:mikcar@telia.com

