
 
 

Linköping 2018-07-04 

Ämne: Kravet på internationell FIM Licens för förare som kommer utifrån till 

Sverige för att deltaga i 53-års Racet Classic Cross. 

Under helgens FIM möte fattades följande beslut, att ett undantag för regeln om 

internationell licens för att deltaga bland annat i 53-Års Racet Classic Cross skall göras för alla 

nordiska förare. 

För förare från Tyskland Holland Belgien England etc. har jag inte fått några besked. Om det 

finns förare därifrån som inte får hjälp, eller där resp. förbund inte utfärdar FIM internationell 

licens så kommer normal licens för resp. land att accepteras för start i 53-Års Racet. 

För dessa förare är det ett krav för att kunna visa upp en personlig olycksfallsförsäkring 

knuten till licensen eller separat försäkring gällande för deltagande i Motocrosstävling, 

försäkringen skall även innehålla sjuktransport till förarens hemadress.  

OBS!! Linköpings MS som klubb har ingen möjlighet att driva licensfrågor åt förare från andra 

länder mot deras förbund eller FIM. 

På grund av licensfrågan kommer vi inte att ta ut efteranmälningsavgift efter2018-07-10, 

däremot skickas startlistorna för tryck straxt därefter. 

Issue: Requirement for international FIM license for drivers how come from 

abroad into Sweden for participation in the 53-Year Race Classic Cross.  

During this weekend FIM meeting a decision was taken to permit an exception regarding the 

requirement for international FIM license for driver from the Nordic Countries for 

participation in the 53-Year race and some other races. 

No concrete information regarding exceptions from the requirement for drivers from 

Germany, Holland Belgium England has been received. If there is drivers where their 

federation don’t help them or don’t give out the FIM international license to them, their 

ordinary race license will be accepted for participation the 53-Year Race. 

For those drivers it’s a compulsory requirement that the license has a personal accident 

insurance, or that a separate personal accident insurance valid for motocross competition can 

be shown at the entry on site in Linköping. In both cases shall also the insurance ensure 

ambulance transport back to respectively home address. 

Pending on the license issue we will not charge any late entry fee this year, however the 

starting list will be sent to print shortly thereafter. 

Note!!  Linköpings MS as a club have no possibilities to run license issue against other 

federation or FIM regulation.    


