Protokoll trial 2007-05
Sammanträdesdata
Tid 25 november 2007
Plats Park Inn Hotell i Märsta

Närvarande:

Magnus Liljeblad
Ulrika Johansson
Jan Erik Mellberg
Arne Hedin
Henrik Lettesjö
Tord Lundgren
Rune Berggren

ML Sammankallande
UJ Ledamot
JEM Ledamot
AH Adjungerad
HL Adjungerad
TL Distriktsansvarig
RB Distriktsansvarig
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ML öppnade mötet och hälsade alla välkomna

39

Ulrika Johansson valdes till sekreterare och ML justerar protokollet
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Föregående protokoll granskades och godkännes samt lades till handlingarna.
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Rapporter

A)

Ekonomi: Senaste kontoutdraget per 31 oktober från kansliet visade att vi ligger på
budget men då har ej kostnader för junior träningslägret i Finland samt
träningslägret för tjejer i Norge debiterats.
Inte heller faktura från Bosön samt mötet på Park Inn i Märsta.
Det ser ut som vi kommer att dra över budgeten något. På grund av resor till
Uddevalla och VM-möten.

B)

Lag-VM på Isle of Man
Vårt senior landslag bestående av Adam Thiger, Fredrik Johanson, Emil
Gyllenhammar samt Benny Arthursson kom på 8:e plats i A-gruppen.
Hela arrangemanget var mycket bra planerat och genomfört på Isle of Man.
Banorna sträckte sig en bra bit runt staden Douglas med mycket fina sektioner.

C)

Trialriksdagen i Timrå den 8 september hölls i samband med SM i Timrå.
Genomgång av agendan som togs upp, se protokoll på Svemo´s hemsida.

D)

UEM- Arne Hedin rapporterade från senaste mötet i Krakow. Små justeringar som
kommer att ske säsongen 2008.
Kommer man försent till start får man ej ny start tid ( tidigare starttid är den som
gäller ) + tidsprick.
Minder måste ha långärmad tröja på sig under tävlingen.

E)

Träningsläger för våra juniorer i Finland genomfördes den 20-21 oktober. 5 st förare
och Calle Olofsson som tränare. Träningsområdet var ca 5 mil utanför Åbo och
förare och tränare var nöjda med genomfört träningsläger.

F)

Träningsläge i Norge för tjejer genomfördes 20-21 oktober med mycket bra resultat.
6 st tjejer anmälde sig till träningslägret. Rapporterna från träningslägret var mycket
positiva.
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Tävlingskalendern för 2008 gicks igenom och skickas till Svemo kansli för
publicering.
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Träningskalender för planerade träningsläger lades och kommer att publiceras.
OBS ! Kalendern är fortfarande preliminär då vi ej fått svar från tillfrågade tränare.
Träningsläger för elit och tjejer är inplanerade. Juniorsatsning diskuterade sektionen
ett förslag från Leif Andersson. UJ tar håller kontakt med Leif och utvecklar detta
vidare.

44

Utbildning: vad gäller funktionärer och banläggare kommer att diskuteras i
samband med Örebro mötet som
inträffar den 1-2 mars i ovanstående stad.
Jan-Erik fyller ut och skickar in utbildningsplan.
2008 års Trialriksdag planeras till den 3 oktober i samband med årets sista SM som
skall vara i Borås. Diskuterat att ev anordna avslutnings middag för förare och
deltagare för en smärre kostnad.
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Till Örebro mötet skall miljö vara en av punkterna på agendan. Diskussion kring
användandet av miljömattan i samband med träning och tävling. Hårdare kontroller
kommer att ske i samband med tävlingar. Förslag på vid första förseelse en varning
och återupprepar det sig blir det böter.
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Tjejtrial 2008
Diskuterat om att starta ett samarbete med enduro och cross sektionerna om det
finns intresse för att pröva på trial med grund idén att lära sig mer teknik körning.
Presentera sporten som ett komplement till andra motorsporter. Idag har enduro och
cross många kvinnliga utövare som även kan ha intresse och nytta av att lära sig
mer om trial sporten.
Ladies cup i SM 2008:
Sektionen diskuterade olika förslag till ladies cup för att få med fler tjejer.
Førslag till klasser før tjejer i SM 2008:
Tjejklassen delas in Elit och A.
Elit kør gul pilning
A kør 80cc-bana alternativt opilat
Var klass prisbedøms før sig i varje deltävling.
I ladies cup räknas først de som kør i elitklassen därefter de som kør i A-klassen
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EM och VM i Uddevalla 2008

Det har hållts två møten med BMK Uddevalla. Trialsektionen tar fram
kontraktsförslag som presenteras på nästa möte som är den 8/12. Svemo styrelse har
gett klartecken för att arrangera en del tävling i nästa års VM och EM.
En kommitté gällande marknadsföring är bildad som skall arbeta med att ta fram
broschyrer och affischer samt eventuellt också kontakta företag för sponsring.
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Inkomna förslag av Thomas Östvik om att utöka SM med ytterliggare en klass,
C-cup. Frågan bordlades och kommer att tas upp på Örebro mötet i mars.
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Under punkten övriga frågor togs det upp om man tillsammans med banläggare /
banchef göra ett studiebesök på den första VM tävlingen för 2008 i Luxemburg.
Beslut tas när banläggare är utsedd.
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ML tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet
2007-11-25
Ulrika Johansson

Justerat vi mail
2007-12-06
Magnus Liljeblad

