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PROTOKOLL TRIAL 6-06
SAMMANTRÄDESDATA
Tid: Onsdagen den 8 november kl.20.00
Telefonmöte
NÄRVARANDE
Magnus Liljeblad Ordförande ML
Jan-Erik Mellberg
JEM
Lars Svedje
LS
Arne Hedin
Adj UEM AH
Henrik Lettesjö
Inbjuden
HL
Anmält förhinder: Annika Pettersson och Jonas Riedel
58.

MÖTETS ÖPPNANDE OCH GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Ordförande ML hälsade välkommen till kvällens telefonmöte.

59.

VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN
Mötet valde HL respektive ML.

60.

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Protokoll 5-06 godkändes och lades till handlingarna. Protokollet inkom dock sent
och var innehållsfattigt.

61.

RAPPORTER,
a) Ekonomi
ML rapporterade att ekonomin ligger på budget.
b) Lag-VM
Årets Lag-VM gick av stapeln i Frankrike. ML, AH och HL var på plats. Både
killarna och tjejerna gjorde bra insatser. Grabbarna slutade på 6:e plats. Tjejerna
kom åtta av tretton deltagande lag. Arrangemanget var bra, goda faciliteter och
sektionerna låg relativt nära samlade. Vädret var tyvärr inte det bästa, regn flera
dagar. Diskussioner om ersättningsformer för åkare inför framtiden avhandlades.
c) SM
JEM rapporterade från sista SM-deltävlingen i Partille. Vått, kladdigt och lerigt var
kännetecken för tävlingen. JEM delade ut priser för totalsammanställningen.
Dessutom gjordes en uppskattad presentation av förarna som deltog vid lag-VM.
d) Bosön
Sju förare deltog vid höstens träff på Bosön. Då två ordinarie förare lämnade
återbud, blev istället Jesper Johansson och Henrik Christiansen inbjudna.

e) Nordiskt Möte Köpenhamn
JEM informerade om mötet. Mötet var bra. En representant från Island deltog. NM
körs 2007 den 25-26 augusti i Norge. Mästerskap för Ladies ska vara officiellt
också i fortsättningen. Nationslagen ska ej betala startavgift. Nordisk indoor-cup
diskuterades, dock svårt att hitta en arrangör. Ett träningsläger för ungdomar upp
till 16år kommer att hållas i Finland i oktober. Hoböl arrangerar EM för damer och
herrar den 18-19 augusti.
f) Utbildningskonferens
Punkten bordlades då ingen från sektionen hade möjlighet att närvara.
g) Trialriksdag
Hölls i Kinna den 16 september. Stor uppslutning, 49 personer deltog. Regler och
fortbildning diskuterades. De flesta var nöjda med mötet. Mötet avslutades med
uppvakning av Arne Hedin.
h) UEM Möte Oslo
AH rapporterade om mötet. Nya medlemmar, bl.a. en polack och en italienare. Ett
antal regeländringar diskuterades. Ändring i regler avseende yellowcard.
Startavgift tas bort för EM-förare vid deltävlingar som körs i samband med VM. 2takt är OK under 2007. Mekaniker byter namn till assistent. Det är 19 federationer
i EM. I snitt har 53 förare deltagit från 12 nationer under årets EM-serie. Datum
för VM-deltävlingar kommer framöver fastställas två år i förväg.
i) Utvecklingsgruppen
Den 22-23 oktober anordnades ett träningsläger för tre förare i
utvecklingsgruppen. Jonas Riedel var ledare för lägret som hölls i Kinna och
Partille. Förarna var nöjda med lägret. Lokaltidningen hade en helsida. Kontakt var
även tagen med Lillasportspegeln. De kunde tyvärr inte komma, men skulle
återkomma under våren.
62.

REGLER 2007/2008
Justeringar har gjorts till den nya regelboken, som även skickats in för
korrekturläsning. Några rättningar var dock ej gjorda. Klassvinnare genom tiderna
är framtagna och kommer förhoppningsvis in i kalendern.

63.

FORTBILDNING TÄVLINGSLEDARE
Meningen var att en fortbildningskurs skulle ägt rum i Kinna den 11 november.
Inbjudan till cirka 35 personer hade skickats ut. Då anmälningarna var för få
ställdes kursen in. De anmälda får istället en ny möjlighet i Örebro. Datum för
mötet i Örebro bestämdes till den 10 mars.

64.

NÄSTA MÖTE
Kommer att äga rum utanför Arlanda den 17 december. Till mötet kommer även
representanter för distriktsförbunden bjudas in.

65.

TRIALSEKTIONENS SAMMANSÄTTNING
JEM har avsagt sin plats till maj månad. JEM kan dock tänka sig att ställa upp
ytterliggare ett år då LS gärna avgår ett år i förtid då jobbet tar mycket tid i
anspråk. En förfrågan gjordes till Henrik Lettesjö. ML kommer att ta en diskussion
med HL.

66.

TÄVLINGSKALENDER 2007
Kalendern för VM och EM är klar. Datum för SM-tävlingarna föreslås enligt
följande:
• 14/4 SM 1 Partille
• 19/5 Veteran-SM Vakant
• 2/6 SM 2 Sotenäs
• 16/6 SM 3 Tiger
• 11/8 SM 4 Finspång
• 15/9 SM 5 Vakant
• 16/9 Lag-SM Vakant
• 6/10 SM 6 Vakant
Intressenter för de vakanta deltävlingarna finns. Sundsvall, Kinna, Borås och
Björkvik är aktuella.

67.

MC-MÄSSAN 2007
Hålls den 25-28 januari. Igen förfrågan har inkommit från mässarrangören. LS
kommer dock att diskutera med Tiger MK om intresse finns att anordna en nordisk
indoortävling under mässdagarna.

68.

ÖVRIGA FRÅGOR
Priset för årets trialtjej kommer att delas ut i samband med farsdagstrialen. JEM
skickar ut julkort. Budget för 2007 är framtagen av ML.

69.

MÖTETS AVSLUTNING
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Vid Protokollet

Ordförande

Henrik Lettesjö
2006-11-10

Magnus Liljeblad
Justerat via mail 2006-11-11

