Protokoll Träffpunkt Trial 2019-03-02, Svemo kansliet Norrköping
1. Leif Nordgren hälsar alla välkomna. Trialsektionen presenteras: Leif Nordgren
(sammankallande), Kenneth Strandborg, Henrik Lettesjö och Anja Claesson.
Kanslipersonal presenteras kort av Leif Nordgren. Björn Bergström är kansliets
koordinator som har ansvar för Trial och ska kontaktas i första hand angående
administrativa frågor (t ex licenser, TA, tävlingsadministration, allmänna
förfrågningar).
2. SM
Det finns fortfarande inga intresserade arrangörer för DSM och 40+RM, förfrågan
läggs ut på nytt till alla närvarande på mötet. Tävlingarna kan arrangeras som enskilda
dagar eller ihop med någon annan nationell tävling.
Nytt i år: 2 lag-SM tävlingar, utvärdering av det efter säsongen, en synpunkt
framfördes: Kan man förenkla avgifterna från ”per lagdeltagare” till ”per lag”?
Synpunkten tas med till Trialsektionen för vidare beredning.
Instansen ”SM samordnare” finns inte kvar 2019, Peter Folkeson tackas för ett otroligt
bra genomfört arbete med det de gångna 2 åren. Ansvar för organisation och
genomförande av tävlingarna inkl TR reglering går tillbaka helt till klubbarna 2019.
Peter Folkeson kommer vara supervisor på alla SM tävlingar.
TA systemet är hittills inte utvecklat till ett fungerande resultatsystem, ingen kan ge
garantier för att det blir klart till säsongen 2019. Man får vara beredd på att jobba med
resultathanteringen som tidigare, d.v.s. manuellt och/eller med klubbegna
datorsystem/PDF fil som importeras till TA efter avslutad tävling.
3. SR
Nya SR Trial presenteras och gås igenom med alla ändringar. Det ligger ute nu på
Svemos hemsida under ”Regler”. I Västra distriktet är det ett möte planerat med alla
tävlingsledare för att gå genom nya SR inför säsongen tillsammans. Det rapporteras 8
stycken ny utbildade tävlingsledare och 47 ny utbildade tävlingsfunktionärer från
Västsidan.
4. Säkerhet
Kenneth Strandborg presenterar säkerhetsplanen 2019 från sektionen som ska
förankras i alla Trial klubbar, v g se bifogad bilaga. Han beskriver funktionen som
säkerhetsansvarig så som den fungerar praktiskt i dagsläget i Kungsbacka Trial Club.
Kenneth Strandborg och Anja Claesson presenterar ”Sjukvårdsbilaga A” som hittills
har funnits i vår SR och ett nytt förslag för en ny Sjukvårdsbilaga A för Trial som
kommer från Medicinska Rådet. Diskussion förs och hela mötesförsamlingen röstar
enhällig för att bibehålla den gamla versionen av Sjukvårdsbilaga A för Trial
fortsättningsvis i det nya SR också. Bilagan ska dock korrigeras, så att det krysset tas
bort i rutan för leg ssk för nationella tävlingar, där ska det stå enbart
”Rekommenderas”. Förslaget till nya sjukvårdsbilagan avslås från både Träffpunkt
Trial och Trialsektionen och skickas tillbaka för ny beredning till Medicinska Rådet.
Stigande försäkringskostnader inom Svemo diskuteras, Åke Knutsson
(styrelseledamot) håller i diskussionen.
5. Tjejsatsning
Lars Nyberg rapporterar att Linnea Björkdahl är rekryterad som ny ledare för
tjejsatsningen. Det är planerat att bilda 3 träningsgrupper (i varje distrikt) och 3 träffar
i respektive distrikt, 1 i Ale, 1 på Tiger MKs område och 1 i Njurunda. Det är planerad
att kommunicera via Instagram/Facebook. Målsättningen är att det kan bli en ny
tjejelit inom Trial inom närmaste 5 åren. Finns det intresserade tjejer i klubbarna som

vill delta i tjejsatsningen, kan man höra av sig för mer information och hjälp till Lasse
Nyberg, Njurunda, direkt.
6. Elitsatsning
Nya FK Ulf Eliasson presenterar sig och sitt upplägg inför säsongen 2019. Han
presenterar de 5 förarna som ingår i landslagstruppen. 3 av dem kommer bli uttagen
till NM och lag-VM av FK.
Cerry Holmgren, elitsatsningskoordinatorn, presenterar juniorernas landslagstrupp (10
förare) och deras tränare Tobias Johansson. Han presenterar planeringen för
träffarna/träningarna.
Cerry Holmgren rapporterar också om projektet Futuregruppen: 26 förare deltar 2019.
2 helger är planerade: 30-31/3 (Lilla Edet) och 24-25/8 (Kinna). Cerry kan kontaktas
av klubbarna i fall det finns nya förare som kan/vill komma in i Futuregruppen.
7. Breddverksamhet
Kenneth rapporterar från Västtrial: körs i år som enklare tävlingar. Betalning och
anmälan obligatoriskt i TA, nya SR tillåts med nya poängräkningssystemet. Röd klass
finns samt priser i röd klass. Nytt är att i varje klass och spår tävlas om placering
också på årsbasis. Leif Nordgren och Hans Dahlberg rapporterar från Östtrial:
Östalliansen har bildats som en förening med egen styrelse, ska köras efter samma
regler som Västtrial i år (med sektionsdomare och tidstagning bl a)
Åke Knutsson efterfrågar från sektionen planerade åtgärder för Prova-På-verksamhet,
Rekrytering av nya förare/uppvisning för att höja antal Trial licenser 2019. Sektionen
hänvisar till Idrottslyftet som klubbarna kan söka bidrag ifrån direkt, bl a för ProvaPå-verksamhet. Deadline för ansökan för Idrottslyft är 31/3.
Sektionen har inte aktiv satt upp ett mål i sig att höja antalet förarlicenser. Sektionen
rapporterar att Leif Nordgren och Henrik Lettesjö har träffat representanter från
Norrlandsklubbarna för att sondera läget och bjuda in till dialog, kontakterna kommer
fortsätta och man får utvärdera sedan om det har gett någon effekt i bl a ökning av
antal Svemo anslutna klubbar med respektive förare.
8. Internationellt
Peter Folkeson presenterar scheman för VM och EM tävlingar 2019 och upplyser om
aktuella regeländringar 2019 i FIM reglementet (obligatoriskt med rygg- och
knäskydd för både förare och minder, nytt framdrevskydd – max 1 cm tillåten öppning
mellan kedjan och framdrevet, mindern måste ha FIM assistent license). Magnus
Liljeblad kommer vara race director på 3 VM tävlingar (Holland, Belgien och
Frankrike). Känns det rörigt med licenserna så fråga kansliet!!
Det kommer arrangeras 2 internationella FIM träningsläger 6-8/8 Italien och 3-4/8
Tyskland.
Sektionen har budgeterat för EM delegater till alla 4 EM tävlingar.
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Säkerhetsplan Trial 2019
Ingen skall skada sig för livet!
Risken för skada är minst lika stor vid träning som
vid tävling!
SR Trial gäller både vid träning och tävling!
Klubbens styrelse utser en säkerhetsansvarig, som
skall arbeta för säkerheten vid träning.
Säkerhetsansvarig skall säkerställa att vid träning:
• Svemo banlicens finns
• Förare innehar Svemo licens
• Förare har föreskriven klädsel (vadskaftade
stövlar, ryggskydd, heltäckande klädsel,
godkänd hjälm m.m.)
• Motorcykeln har föreskriven utrustning
(drevskydd bak, dödmansgrepp,
bromsskiveskydd, hajfena m.m.)
• Föraren har föreskriven ålder för motorcykeln
• Depåkörning inte förekommer
• Sjukvårdsväska är tillgänglig

