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PROTOKOLL FRÅN NORDISKT GRENMÖTE I TRIAL

1

Tid

Lördag den 14 augusti 2005

Plats

Björkvik, Sverige

Deltagare

Joachim Hindrèn, SML
Ragnar Skogdalen, NMF
Magnus Liljeblad, SVEMO
Jan-Erik Mellberg, SVEMO
Arne Hedin, UEM, SVEMO
Lisbeth Hagman, SVEMO

MÖTETS ÖPPNANDE OCH GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Magnus Liljeblad öppnade mötet med att hälsa alla välkomna till
Björkvik och årets nordiska grenmöte i Trial.
Dagordningen godkändes.

2

VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE
2.1 Ragnar Skogdalen valdes till ordförande
2.2 Magnus Liljeblad valdes till sekreterare

3

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll från Skodje 2004 upplästes och godkändes.

4

SAMORDNING FÖR ATT FÅ GEMENSAMMA REGLER FÖR 125cc I
DE NORDISKA LÄNDERNA
Nuvarande regler:
Finland har mästerskapsklass 125cc opp till 18 år. Förare med större mc kör en
öppen B-klass.
Norge har mästerskapsklass 125cc opp till 18 år. Förare med större mc kör en
inofficiell klass.
Sverige: Har kubik efter ålder, vilket gör att vissa kör mc över 125cc i
ungdomsklass.
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5

TÄVLINGSKALENDER 2006
NM preliminärt den 12-13 augusti 2006 i Finland. Reservhelg blir 19-20
augusti.

6

NORDISKT MÖTE 2006
Nordiskt möte blir den 12 augusti i Finland, med reservdag den 19 augusti 2006.

7

NORDISK JUNIORSAMLING 2006
Arrangeras av Norge under påskhelgen 14-16 april 2006.
Juniorsamlingen skall från och med 2006 vara för förare upp till 18år och max
125cc.

8

NORDISK INDOOR 2006
Ansökan senast den 1 november. Om inga ansökningar inkommit innan detta
datum tillfaller tävlingen den arrangör som först anmäler sitt intresse.

9

VAD HÄNDE MED NORDISK INDOOR 2005
På grund av att Sverige inte fann någon arrangör till Nordisk indoor blev det
ingen tävling. Norge kunde eventuellt fått tag på arrangör om man vetat om
detta. Bättre kommunikation efterlyses.

10

NYA NM-REGLER 2006
Diskussioner:
Önskemål från SVEMO om att föra in en Nordisk cup för en enklare ladies
klass.
Önskemål från SML om att införa en Nordisk cup för 80cc.
Diskussion om att alla mc skall märkas för att se klasstillhörighet och märkning
för att kunna identifiera mc.
Beslut nya regler i nordisk för 2006:
Det skall vara upp till varje arrangör att lägga till extra klasser. Priser i dessa
klasser skall bekostas av arrangören.
Om arrangör väljer att låta fler lag än de officiella starta skall dessa vara i en
egen klass och priser till dessa lag skall bekostas av arrangören.
Från och med 2006 skall alla mc märkas enligt internationellt system.
Ålder för junior NM ökas till det år föraren fyller 18 år.

11

ÖVRIGA FRÅGOR
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a) Ragnar Skogdalen frågade vilken status detta nordiska grenmöte Trial har.
Mötet är beslutande men godkännes av det Nordiska mötet.
b) Joachim Hindren frågade om möjlighet finns att köra nordiskt mästerskap på
allmän väg. I Finland kan man få tillfälliga registreringsskyltar, men
eftersom denna möjlighet inte finns i något av de andra länderna och att
deltagare under körkortsålder deltager avslogs detta.
12

AVSLUTNING
Ordföranden Ragnar Skogdalenför visat intresse och förklarade mötet avslutat
samtidigt som han önskade alla lycka till i morgondagens lagtävling.
Helge önskade alla lycka till på morgondagens lag-tävling.
Vid protokollet

Justeras
Via mail 2005-

Magnus Liljeblad

Ragnar Skogdalen

