
Minuutit Nordic Classic Road Racing Meeting 2021 kokouksesta  

Päivämäärä:  27.10.2021 Teams-kokouksena  

Paikka:  Paikallinen ja Teams-tapaaminen  

Osoite:  NA  

Ryhmäkokouksen osallistujat:  

Søren Holm - DMU  

Tor Henning Molstad – NMF  

Espen J Sandbakken – NMF  

Per Holmström – Svemo  

Björn Nordensten – Svemo  

Pentti Elo – SML 

 Janne Leiman – SML  

Kokouksen pöytäkirja:  

 1. Kokouksen avaaminen  

 Samoista vaikeuksista johtuen kuin viime vuonna kokous pidettiin Teams-

 kokouksena; Norjan johdolla. Tor-Henning avasi kokouksen.  

 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta  

 Tor-Henning valittiin.  

 3. Kokouksen sihteerin valinta  

 NMF ehdotti kokouksen sihteeriksi Per Holmströmiä. Per Holmström valittiin.  

 4. Lyhyt esittely kaikista  

 Ei tarvita, koska me kaikki tunnemme toisemme.  

 5. Pöytäkirja vuoden 2020 kokouksesta  

 Pöytäkirja hyväksyttiin.  

 6. Pöydän ympärillä ja tilanne kansallisissa liitoissa 

- SML: on järjestänyt 5 kansallista kilpailua vuoden aikana. Keskimääräinen osallistujamäärä oli noin 

60-70. Suunnitelmissa on tehdä samoin ensi kaudella. Näyttää mahdollisena pitää osallistumismaksu 

alle 100 eurossa. Suunnitteilla kilpailun järjestäminen Jurvassa 20-22 ensi vuoden toukokuussa. 

Ainakin 150 kilpailijaa tarvitaan, jotta pystyisimme jatkamaan kilpailemista Suomessa. Pyrimme aina 

pitämään osallistumismaksun mahdollisimman alhaisena. 

- NMF: Lyhyt kausi; järjestettiin classic TT:n kansallisena tapahtumana ja yhdessä nykyaikaisten 

luokkien kanssa. 

Ensi kaudella käytetään uutta tapaa konetarkastuksessa. Kilpailija itse tarkastaa joitain kohteita 

kuvauksen perusteella ja allekirjoittaa sen. Tämä tulee tehdä ennen normaalia konetarkastusta. Jos 

tulos on positiivinen, voimme keskustella siitä ensi vuoden NMC:ssä. 

- SVEMO: Kaksi kansainvälistä kilpailua on ajettu; Årsracet Linköpingin moottoristadionilla ja Classic TT 

Gelleråsenissa. Ilmoittautumisia oli 189 ja 160. Normaalisti se on 200+. Tiesimme näitä tapahtumia 



suunnitellessamme, että pandemialla olisi vaikuttaisi ilmoittautumismääriin, mutta ajattelimme, että se 

olisi sen arvoista. Taloudellinen tulos ei ilmeisistä syistä ollut kovin hyvä. Classic lisenssien määrä on 

lisääntynyt 80:stä (2020) 105:een. 

- DMU: Kolme kansallista kilpailutapahtumaa, jokaisessa kaksi lähtöä luokkaa kohti. 40 kilpailijaa 

ensimmäisessä tapahtumassa ja 80 viimeisessä. 20 uutta lisenssiä on myönnetty, mutta meillä ei ole 

kokonaismäärää tiedossa. Ensi vuonna on tarkoitus järjestää PM kilpailu 6.-8.5., Djursland Ringillä.  

- Yleisesti; Toivomme kaikki, että meillä olisi ensi vuonna täysi pohjoismainen kilpailukausi.  

 

7. Vuoden 2022 kilpailukalenteri  

Ehdotus  

Ring Djursland  6-8/5  NO + NC Tanskan kierros, FIM-E  

Jurva  20-22/5  NO + NC Suomen kierros  

Våler  10-12/6  NO  

Motorsenter, Stavanger  1-3/7  NO + NC Norjan kierros  

Årsracet  5-7/8  NO (alustava)  

Gelleråsen  2-4/9  NO + NC Ruotsin kierros  

Päätettiin hyväksyä nämä päivämäärät.  

Me kaikki suunnittelemme täyttä kautta ilman koronaviruksen vaikutusta.  

Tunnetut FIM-E-tapahtumat ovat Ring Djursland (yllä) ja Donington 30-31/7. Loput päivämäärät 

päätetään FIM-E:n kokouksessa marraskuussa.  

 

8. Kansallisten liitojen  ehdotukset  

8.1 SML:n ehdotus Drixton-rungoille 

Liitto:  SML  

Laji:  Classic Road racing  

Allekirjoitus:  SML  

Päivämäärä:  2021-10-07  

Marli Drixlin suunnittelemat ja eri valmistajien kopioimat Drixton-rungot ovat sallittu vain Honda 

CB450 -moottorin kanssa. 

Syy: Yksi ja ainoa Drixton-runkoinen CB-350 ajanjaksolla oli Peter Welfaren pyörä jolla hän ajoi IOM:n 

junioriluokissa -69 ja -71, oli paljon erilainen kuin nämä uudet kopiot.  

Ensimmäinen Drixton CB-450 sai juuri konekortin luokkaan 5 500cc (omistaja vaihtoi moottorin)  

Päätös: Yleisesti; Drixton-rungot ovat sallittuja vain CB 450 -moottorilla. Kuitenkin (tarkka) kopio on 

aina sallittu.  

Syy: Selventää, kuinka Drixton-runkoa on sallittua käyttää.  

 



8.2 SML:n ehdotus Honda XL 250:lle  

Liitto:  SML  

Laji:  Classic Road racing  

Allekirjoitus:  SML  

Päivämäärä:  2021-10-07  

Sallitaan XL250:n ja muiden motocross- ja enduropyörien käyttö Classic Road Racingissä pre- 73 

luokissa.  

Päätös: Muutetaan seuraava kohta: 

1.0 Yleisesti: Koneiden tulee olla tehdaskilpapyöriä, tuotantokilpapyöriä tai koneita, jotka on 

rakennettu niitä muistuttaviksi  moottoripyöriksi, joilla on ajettu road racing kilpailuissa ko. 

ajanjakson aikan. jotka on rakennettu kyseisen aikakauden kilpakoneiden kaltaisiksi. 

XL 250 -pohjaiset pyörät ovat kelvollisia. Voimassa vuosien 1972 ja 73 malleihin, ei 74-75 

malleihin koska niissä on erilaisia valukappaleita moottorissa.  

Syy: Selventää ja kuvastaa käytettyjen pyörien tyyppiä, joita on käytetty jossain Pohjoismaissa road 

racingissä 1970-luvun alussa.  

 

8.3 Svemo ehdottaa sallittujen koneiden vuoden muutosta luokassa 13 Superbike, vuosista 1988-

98 vuosiin 1988-2002.  

Liitto:  Svemo  

Laji: Classic Road racing  

Allekirjoitus:  Oscar Winberg  

Päivämäärä:  2021-10-07  

Kuvaile ehdotusta yleisesti 

Ehdotuksen tarkoituksena on nostaa uusimpien sallittujen koneiden määräaikaa osallistua 

Superbike-luokkaan. Tämä ehdotus kattaa kaikki koneet, jotka osallistuivat Classic-superbike 

aikakauteen (750cc 4-syl, 1000cc 2-syl) vuoden 2002 loppuun asti (ja mallit ennallaan jälkeen), 

ennen kuin ne menivät 1000cc:iin.  

Kelpoisuussääntöjä ehdotetaan muutettavaksi seuraavalla tekstillä  

1.0 Tyyppi ja ikä: Luokka on sallittu pyörille, joita oli käytetty tai olisi voitu käyttää FIM:n 

Superbike-luokissa vuosina 1988 vuoteen 1998. 2002.  

Nämä ovat pyöriä, jotka perustuvat maantiepyöriin, jotka on hyväksytty tai jotka olisivat 

voineet olla on hyväksytty Superbike-kilpailuun.  

 

Ehdotuksen tarkoitus  



Tämä ehdotus on tarkoitettu heijastelemaan koko vanhaa superpyöräaikaa ja koneita joilla 

osallistuttiin siihen aikaan. En näe syytä vuoden 1998 rajauksellelle ja yksinkertaisesti unohtaa 

noin neljän viime vuoden aikaa, jota ajettiin samoilla säännöillä. 

Ensi vuonna nämä ovat 20 vuotta vanhoja pyöriä uusimpiin pyöriin verrattuna (minun 

ehdotukseni mukaan). Joten mielestäni ne ovat jo melko vanhoja koneita nyt, eivätkä sovi 

mihinkään muuhun kilpaluokkaan. Myös joidenkin koneiden historiallinen kiinnostus on 

huomioitava.  

Päätös: Hylätty  

Syy: Emme näe tarvetta emmekä etua tilanteen luomisesta jossa monet hiljattain rakennetut 

pyörät ovat kilpailukyvyttömiä.  

 

8.4 Svemo-ehdotus Poistaa moottori/runko -yhdistelmää koskeva vaatimus  säännössä 3.1.3 

Runko ja takahaarukka.  

Liitto:  Svemo  

Laji:  Classic Road racing  

Allekirjoitus:  Ingemar Stig  

Päivämäärä:  2021-10-05  

Ehdotus yleisesti  

Aikakauden 2 koneet näyttävät nyt saavuttaneen tai ohittaneen huippunsa, kun on kyse 

starttaavien koneiden määrästä ja kaikki mahdollisuudet hidastaa tätä laskusuuntausta otetaan 

homioon.  

Vielä pari vuotta sitten säännöt sanoivat, että moottorin ja rungon ovat pitäneet olla saatavilla 

kyseessä olevan ajanjakson sisällä, koneen kokonaisuutena tulee olla aikakaudelle tyypillinen ja 

pitäisi olla mahdollista, että se on ilmestynyt Euroopan radoille kyseisenä ajanjaksona. Ei 

vaadittu, että tarkka yhdistelmä todella olisi ollut olemassa.  

Muutoksen syyksi kerrottiin historiallisen oikeellisuuden puute. Mutta jos katsomme olemassa 

olevia koneita kaudella 2 löydämme useita koneita, joissa on runko, kuten Seeley, Drixton, 

Metisse yms eri moottoreilla. Nämä yhdistelmät ovat kaikki erittäin todennäköisiä, omistajat 

ovat usein vaihtaneet alkuperäisen rungon toiseen parantaakseen käsittelyä. Todistaaksesi 

näiden yhdistelmien olemassaolon 50 vuotta myöhemmin ei ole yksinkertainen tehtävä! 

 Uskomme, että säännöllä on negatiivinen vaikutus aikakauden 2 luokkiin sekä classic Road 

Racingiin yleensä. Ja kuinka tärkeää on historiallinen oikeellisuus luokissa, joissa on ollut niin 

monta vuotta on jo ”vääriä” yhdistelmiä. Pääkohteemme EI ole museaali toimintaa, vaan Classic 

Road Racing . Emme me kilpailijat emmekä katsojamme hyödy tästä ja koska olemme sallineet 

nämä "väärät" yli 30 vuotta (ja sallimme jo edelleen hyväksyttyjä koneita jatkamaan kilpailua) 

on vaikea ymmärtää, miten uusi päätös parantaa tilannetta. 

Koneita, joilla on todellinen historiallinen arvo, tulevat olemaan harvinainen näky 

tapahtumissamme ja niiden omistajat eivät ole kovin innokkaita riskeeraamaan niitä 

kilpailuissa.  



Joten sallitaan siis moottori/runkoyhdistelmät, jotka ovat saattaneet olla olemassa ajanjaksolla 

2, mutta todisteita niiden olemassaolostaan on vaikea tai mahdoton löytää 50 vuoden kuluttua. 

Uskomme, että tämä ehdotus lisää kiinnostusta kauden 2 koneisiin ja sen jälkeen johtaa 

osallistuvien koneiden määrän kasvuun. 

Kelpoisuussääntöjä ehdotetaan muutettavaksi seuraavalla tekstillä  

Korvataan moottoria/runkoa koskeva osa äskettäin käyttöönotetussa säännössä  

3.1.3 Runko ja takahaarukka: Tulee olla valmistettu pyöreästä putkesta, jota käytettiin Road 

Racingissä aikakauden aikana. Takahaarukassa saa olla vain yksi putki kummallakin puolella. 

On sallittua käyttää uustuotantorunkoja vanhojen spesifikaatioiden mukaan ja muokata OEM-

runkoja. Uusissa koneissa moottorin ja rungon yhdistelmän on täytynyt olla olemassa 

ajanjakson sisällä. Olemassa olevat koneet; aiemmin hyväksytty, jää heidän hyväksyntänsä.  

Seuraavalla tekstillä 

3.1.3 Runko ja takahaarukka: Tulee olla valmistettu pyöreästä putkesta, jota käytettiin Road 

Racingissä aikakauden aikana. Takahaarukassa saa olla vain yksi putki kummallakin puolella. 

On sallittua käyttää uustuotantorunkoja vanhojen spesifikaatioiden mukaan ja muokata OEM-

runkoja. On sallittua vapaasti yhdistellä moottoreita ja runkoja eli ei tarvitse todistaa 

yhdistelmän olleen olemassa kyseisenä ajanjaksona.  

1.0. Yleisesti: on myös edellä kohdassa 3.1.3 ehdotetun muutoksen alainen.  

Ehdotuksen tarkoitus 

Pysäyttää osallistujien väheneminen periodin 2 luokissa ja tarjota katsojillemme 

mielenkiintoisia koneita radalla ja varikolla.  

Päätös: Hylätty  

Syy: Aikaisemmin tehty päätös on ollut voimassa vasta muutaman vuoden, emmekä voi nähdä 

etua sen muuttamisesta tänään. 

 

8.5 Svemo ehdottaa luokan 7A kelpoisuussääntöjen muutosta  

Liitto:  Svemo  

Laji:  Classic Road racing  

Allekirjoitus:  Sixten Mineur  

Päivämäärä:  2021-10-07  

Ehdotus  

Kopioi teksti kohdasta 7B paitsi 4-tahti- ja cc-raja ja liitä 7A-osioon  

Kelpoisuussääntöjä ehdotetaan muutettavaksi seuraavalla tekstillä  

Moottoripyörät, jotka perustuvat katulaillisiin pyöriin, ovat sallittuja tähän luokkaan. Koneen 

on täytynyt olla saatavilla kyseisenä ajanjaksona. Myös koneet, jotka on tehty määräajan 

ulkopuolella sallitaan edellyttäen, että niissä ei ole muutoksia verrattuna koneisiin, jotka olivat 

saatavilla määräaikana.  



Ehdotuksen tarkoitus  

Helpottaa luokkaan soveltuvien pyörien löytämistä.  

Päätös: Hyväksyttiin. Per H päivittää kelpoisuussäännöt  

Syy: Selventää, mikä pätee luokassa 7A.  

 

8.6 DMF:n  ehdotus kelpoisuussääntöjen muutoksesta ajanjakson kaksitahtisille.  

Liitto:  DMF 

Laji:  Classic Road racing  

Allekirjoitus:  Sören  

Päivämäärä:  2021-10-07  

Kuvaile ehdotusta yleisesti  

Teksti tänään  

3.1.1. Tyyppi ja ikä: Osallistuvien koneiden tulee olla kilpamoottoripyörä-tyyppisiä ja 
noudattaa niiden edustaman ikäluokan rakennetta (katso kohta 1.0.). Moottoripyörän on 
täytynyt olla saatavilla Euroopan markkinoilla 2-tahtikoneiden osalta ennen tai kaudella 1967 
tai 4-tahtikoneiden osalta ennen tai kaudella 1972. Moottoripyörämallit joiden valmistusta on 
jatkettu muuttumattomana em. takaaikarajojen jälkeen, ovat samoin sallittuja. Mikäli 
kilpailujohto niin katsoo, voidaan sodan jälkeinen luokka jakaa ikäluokkaan 1 
(valmistusajankohta ennen 31.12.1963) ja ikäluokkaan 2 (1. tammikuuta 1964 vuoden 1967 
tai 1972 loppuun saakka, kuten edellä on kuvattu). 50 ccm koneen on täytynyt olla Euroopan 
markkinoilla saatavilla ennen tai kaudella 1972, oli sitten kyseessä 2-t tai 4-t kone. Luokassa 5 
(500 ccm) ovat ainoastaan 4-t-koneet sallittuja. 

 

Ehdotus: Poista seuraavat  

3.1.1. Tyyppi ja ikä: Osallistuvien koneiden tulee olla kilpamoottoripyörä-tyyppisiä ja 
noudattaa niiden edustaman ikäluokan rakennetta (katso kohta 1.0.). Moottoripyörän on 
täytynyt olla saatavilla Euroopan markkinoilla 2-tahtikoneiden osalta ennen tai kaudella 1967 
tai 4-tahtikoneiden osalta ennen tai kaudella 1972. Moottoripyörämallit joiden valmistusta on 
jatkettu muuttumattomana em. takaaikarajojen jälkeen, ovat samoin sallittuja. Mikäli 
kilpailujohto niin katsoo, voidaan sodan jälkeinen luokka jakaa ikäluokkaan 1 
(valmistusajankohta ennen 31.12.1963) ja ikäluokkaan 2 (1. tammikuuta 1964 vuoden 1967 
tai 1972 loppuun saakka, kuten edellä on kuvattu). 50 ccm koneen on täytynyt olla Euroopan 
markkinoilla saatavilla ennen tai kaudella 1972 1983, oli sitten kyseessä 2-t tai 4-t kone. 
Luokassa 5 (500 ccm) ovat ainoastaan 4-t-koneet sallittuja. 
 

 

Ehdotuksen tarkoitus 

Nykyinen sääntö, joka ei salli kaksitahtisia luokassa 5, on selvästi sääntö, joka on tehty 

suojaamaan perinteisiä brittiläisiä pyöriä. (ja sitten tuotu pohjoismaiseen sääntösarjaan). 

Kaksitahtisilla ajettiin 500cc-luokassa ennen vuotta 1973.  



Muut luokat: Meidän ei pitäisi sulkea pois kaksitahtisia, jotka ovat uudempia kuin 1967 (vain 

siksi, että ne ovat nopeita)  

Ne olivat olemassa ja niillä kilpailtiin vuoteen 1973 asti  

Esimerkki:  

Barry Sheene voitti Britannian mestaruuden vuonna 1971 Seeley/Suzuki T500:lla.  

Piirtämämme kuva on historiallisesti virheellinen ja se pitäisi korjata. Tämä voisi tehdä nämä 

luokat taas mielenkiintoisiksi.  

PS. Luokka 5 on melkein hävinnyt Tanskasta, eikä ole tarpeeksi pyöriä Tanskan mestaruuden 

avaamiseen. Useita vuotta 1973 edeltäneitä kaksitahtisia on pysäköity autotalliin, ja ne voisivat 

saada Tanskan mestaruuden tapahtumaan uudelleen.  

Aikaisemmin tämä oli pääluokka, Kings-luokka.  

Päätös: Hylätty.  

Syy: Ehdotus on historiallisesta näkökulmasta oikea, mutta siitä on keskusteltava tästä 

nykyisten kuljettajien kanssa ja kuinka he reagoivat. Tällöin voidaan paremmin ymmärtää 

tällaisen päätöksen vaikutusta. Päätös on, että jokaisen liiton tulee kokoontua ja keskustella 

kuljettajiensa kanssa kaikissa asianomaisissa luokissa seuraavan kauden (2022) aikana. 

Keskustelua tarvitaan myös John Davidsonin kanssa, jotta nähdään, kuinka tämä toimii yhdessä 

FIM-E-säännöstön kanssa. 

 

8.7 Keskustelu 1 (Ruotsista): 2-tahtisten salliminen samalla ajanjaksolla kuin 4-tahtiset. 

Tämä on käsitelty yllä olevassa keskustelussa.  

 

8.8 Keskustelu (Tanskasta) 2:  

Mahdollistaa nykyaikaisten sivuvaunujen liittymisen klassisiin kilpailutapahtumiin.  

Tuomio: Ei ole mahdollista sekoittaa moderneja sivuvaunuja klassisiin, varsinkaan alkaen 

turvallisuus- ja lupanäkökulmasta. Yksi ehdotus oli kutsua modernit sivuvaunut tukiluokiksi 

klassikkotapahtumaan. Se on kuitenkin järjestäjän asia, jos he löytävät aikaa lisäluokalle.  

1. Seuraavan vuoden NMC  

Ensi vuonna Classic NMC on tarkoitus järjestää yhdessä tai ennen suurta NMC-kokousta. 

Suunnittelemme tapaamista 8. lokakuuta, mutta tätä voidaan muokata "ison" NMC:n 

päivämäärän vuoksi. Norja järjestää tapaamisen.  

 

Torstai 28.10.2021  

 

Per Holmström 


