2005-12-14

PROTOKOLL TRIAL 7-2005
SAMMANTRÄDESDATA
Tid: 2005-12-11
Plats: Märsta, Hotell Park Inn
NÄRVARANDE
Magnus Liljeblad
Lars Svedje
Jan-Erik Mellberg
Arne Hedin
Jonas Riedel
Annika Pettersson

73.

Ordförande
Adj
Förarrep.
Koordinator

ML
LS
JEM
AH
JR
AP

MÖTETS ÖPPNANDE OCH GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
ML hälsade välkommen till Park Inn Arlanda och dagens möte.

74.

VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN
AP och ML valdes som sekreterare respektive justeringsman.

75.

FÖREGÅENDE PROTOKOLL TL-6-05.
Rättning vid text angående deltagande vid SM-tävling inte i USM.

76.

RAPPORTER

a)

Ekonomi
ML föredrog ekonomi t o m 2005-12-01,

b)

Farsdag Trial

Priset för årets trialtjej, som instiftats av Danne Westlund, utdelades till Sandra
Dahlström.
c)

UEM-möte
AH hänvisade till den rapport som han skickade efter UEM-mötet till
mötesdeltagarna. Elektroniskt kort i VM, kommer att vara på prov under 2006.
Detta kort kommer inte att användas vid varje VM. Ändrad tid till 5½ timme med
max 60 startande.

78.

MILJÖ

a)

Miljöansvarig
Sektionen utsåg Lars Svedje till Miljöansvarig.

b)

Miljöcertifiering av anläggningar, permanenta och tillfälliga banor
Sektionen kommer att gå ut med information angående certifiering vid
Vårmötet i Trial.

c)

Miljömatta under SM 2006
Vid service ska miljömattta finnas. Miljömatta ska uppvisas vid besiktning.
Sektionen kommer att informera angående miljömatta på www.svemo.se.
Sektionen diskuterade att upprätta ett pris till bästa arrangör 2006, kommer
att tas upp vid Vårmötet i Örebro.

79.

UTBILDNING

a)

Utbildningsansvarig
Sektionen utsåg Jan-Erik Mellberg

b)

Fortbildning tävlingsledare
AH har reviderat utbildningsmaterial för tävlingsfunktionärer, JEM ansvarar för
detta i framtiden. Beslutades att fortbilda tävlingsledare vid Vårmötet i Örebro. AP

kontaktar Endurosektionen för att se om Trial kan använda materialet som de tar
fram.
c)

Vårmöte Trial
Sektionen beslutade att Vårmötet förläggs till Örebro lördagen den 4 mars.

d)

Kurs i banläggning
Sektionen planerar en kurs i banläggning i vår och då efter en SM-deltävling.

80.

SATSNINGAR FÖR 2006

a)

Elit, tjej och bredd
Sektionen diskuterade satsningar för 2006. Det bästa vore att få en ansvarig för
respektive del. Olika namn diskuterades, kontakter tas under våren.

b)

125cc förfrågan från Norge
Norge har inkommit med förfrågan att tillsammans med Sverige arrangera ett
träningsläger i Påsk i Spanien. ML meddelar Norge att sektionen måste tyvärr tacka
nej.

81.

ÅLDERSGRÄNS 2006/2007
Inför 2006 kommer sektionen inte att ändra i de nationella reglerna.
F ro m 2007 kommer åldersgränser att ändras enligt följande.
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.

82.

TÄVLINGSKALENDER
Sektionens förslag på SM-tävlingar 2006
22 april

Vakant

27 maj

Kungsbacka TK

10 juni

Tiger MK

26 aug

Finspong TK

16-17 sept

Kinna MK

7 okt

Vakant

20 maj

Vakant

12-13/8

NM, FInland Jyväskylä

(även Lag-SM)

(Lag , Ind)

Träningsläger för tjejer i FIM regi planerat v 39.
83.

FASTA STARTNUMMER,ANMÄLAN SM-TÄVLINGAR 2006
JR mailar länk för anmälan SM till AP.
JR informerade angående förfarandet att utdela startnummer (västen), vid tävling
lämnas licensen i pant för västen. Efter sista tävlingen får förarna behålla västen.

84.

NM-INDOOR 2006
Inga ansökningar för Indoor NM 2006 föreligger.

85.

REGLER ELITFÖRARMÄRKET
ML ser över och tillför det som idag saknas t ex NM, EM.

86.

ÖVRIGT

a)

Material för tävlingar
SM-arrangörer bör kunna gå ihop och köpa material (pilar,skyltar) till tävlingar.
LS håller i detta.

b)

Sektionen ska ansöka om Ladies SM inför 2007.

c)

SM
JR efterlyste att SM arrangeras på samma sätt i varje klubb, ex start, vid samma tid.

AP ser efter den mall för tilläggsregler som togs fram på Örebromötet 2004.
d)

Deltagande från sektionen vid varje SM. Sektionen har som policy att det alltid
skall vara någon representerad på samtliga SM-tävlingar.

e)

Sports & Profile
AP informerade att SVEMO centralt bytt leverantör av profilkläder, det nya
företaget heter Sports & Profile, finns i Växjö och med lager i Borås.

87.

AVSLUTNING
ML avslutadeoch tackade för ett mycket bra möte.

Vid protokollet

Ordförande
Via mail

Annika Pettersson
2005-12-14

MagnusLiljeblad
2006-01-09

