2006-03-23
ANTECKNINGAR VID VÅRMÖTE TRIAL 2006
SAMMANTRÄDESDATA
Tid:
Lördagen den 4 mars
Plats:
Quality Hotell Örebro
NÄRVARANDE
Se deltagarlista
1.

MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande ML hälsade välkommen till Vårmöte för Trial i Örebro.
Programmet för dagen gicks igenom.

2.

MILJÖ
Mötet gästades av Bernt Johansson som informerade angående miljö och certifiering av
tillfälliga och permanenta banor i Trial. ML informerade angående beslut från
sektionen att det är obligatoriskt med miljömatta vid SM-tävlingar.
Miljömattor kommer att säljas på plats vid dessa tävlingar.

3.

TÄVLINGSKALENDER 2006
ML gick igenom tävlingskalender 2006, datum arrangörer mm. Veteran SM kommer
förmodligen att arrangeras av FMCK Borås. AP kontaktar FMCK Borås.

4.

MÄSTERSKAPSLICENSER
ML informerade vilka licenser som gäller vid Mästerskapstävlingar intenationellt.
Information finns på www.svemo.se.

5.

ENKLARE TÄVLINGAR 2006
Mötet beslutade att respektive klubb betalar in för respektive enklare tävling så fort
som möjligt och att då läggs också tävlingarna ut i tävlingskalendern.

6.

DELTAGANDE FÖR KNATTAR
ML informerade att förare under 12 år kan delta vid SM-tävlingar, så länge arrangören följer
de framtagna regler för knattar enligt SR Trial.

7.

FORTBILDNING FÖR TÄVLINGSLEDARE TRIAL
Bo Ekenger hade fått i uppdrag av sektionen att ta fram fortbildningsmaterial i Trial och
även utbilda Tävlingsledare vid mötet i Örebro.

8.

KURS I BANLÄGGNING 2006
JEM informerade att sektionen inbjuder intresserade till en kurs i banläggning.
Plats: Hos Tiger MK, Tid: Söndagen den 11 juni. Kursledare Mats Ohlsson.
Anmälan se www.svemo.se.

9.

TRIAL RIKSDAG 206
Mötet enades att Tril Riksdag avhålles i Kinna i samband med SM 16 september.
JEM ansvarar för detta möte.

10.

FORTBILDNING 2006
ML kontaktar UK angående fortbildning av tävlingsledare för de tävlingsledare som
ej närvarade vid mötet i Örebro.

11.

BREDDLÄGER 2006
ML upplyste om att det för klubbarna går att ansöka om bidrag för breddläger. Bidraget är på
2000:-.

12.

ANMÄLAN SM
JEM informerade att sektionen tagit fram ett system på internet för anmälan till
SM-tävlingar. Länk till anmälan finns på www.svemo.se. Mötet var eniga att prova detta
anmälningsförfarande detta år.

13.

TJEJ-LÄGER INTERNATIONELLT
ML efterfrågade mötet om det fanns intresse att arrangera Internationellt Tjej-läger för
klubbar i Sverige. Kinna är intresserade att arrangera detta Tjej-läger och någon gång i
augusti. Annika tillser att ansökan sändes in.

14.

TRIALSEKTION
ML informerade om respektive sektionsmedlems arbetsuppgifter.
Magnus Liljeblad
Sammankallande, budget, kostnadsuppföljning, landslag, internationell jurydelegat.
Jan-Erik Mellberg
Utbildningsansvarig, internationell jurydelegat.
Lars Svedje
Miljöansvarig, representant Trial östra distriktet
Adjungerande:
Arne Hedin, Vice president i UEM working group Trial, internationell jurypresident,
regelfrågor, domare
Jonas Riedel, Förarrepresentant
Annika Pettersson, Svemo kansli, Koordinator Trial/Enduro, Samordningschef

15.

TRIALSEKTIONENS AKTIVITETER 2006
Trialsektionen har tänkt att satsa på tre olika träningsgrupper.
2006 blir ett testår för att förhoppningsvis kunna fungera fullt ut 2007.
Vi önskar utveckla träningsgrupper för tjejer, elit och ungdom. Träningsgrupperna skall ha
ledare som tillsammans med trialsektionen koordinerar träningsläger och följer upp förarna
på tävlingar. De skall också medverka vid de lagtävlingar Sverige deltar i så som NM och
Lag-VM.
Tjejer
Deltagare: Samtliga tjejer med licens
Förslag till ansvarig Henrik Lettesjö
Ungdom 125cc (80cc)
Deltagare: Kommer att tas ut efter intresseanmälan.
Förslag till ansvariga Jonas Riedel och Anders Nilsson

Elit
Deltagare: Adam, Calle, Fredrik, Jonas, Emil, Daniel
Förslag till ansvarig Anders Haglund
16.

PRELIMINÄRA REGLER INFÖR 2007
ÅLDER- OCH KUBIKGRÄNSER
I alla mästerskapsklasser USM, JSM och SM är det tillåtet med max 125cc till och
med det år man fyller 17 år.
MC över 125cc får framföras från och med det år föraren fyller 18 år.
De i kalendern inskrivna åldersgränserna kommer i fortsättningen att gälla i övriga
klasser och i enklare tävlingar om inte tilläggsreglerna säger annat.
Skyltning i sektioner, Pilning i sektioner
Klassindelning i sektioner skall ske med portar, dvs 2st pilar vilka klassen skall köra
mellan. Det blir ej tillåtet att passera annans klass port i någon riktning.
Förslag till regeltext:
Föraren måste passera alla portar för sin klass. Om en förare i någon riktning passerar
en port tillhörande en annan klass räknas detta som fem prick.
Portarnas färger enligt förslag från Henrik Lettesjö:
Förslag om förändring av delningsskyltarnas färger, regel 4.6 samt 4.1 gällande regler
SM, JSM och USM respektive regler för Svemo trial A-, B-, 80cc och Ladies Cup.
I förslaget ser delningsskyltarnas färger ut enligt följande:
Klass SM
Röd
Klass JSM
Bl å
Klass USM
Gul
Klass A-Cup
Bl å
Klass B-Cup
Gul
Klass 80cc-Cup
Grön alternativt opilat
Klass Ladies
Grön alternativt opilat

Vid Protokollet
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