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Oslo 2004-08-19

PROTOKOLL FRÅN NORDISKT GRENMÖTE I TRIAL

1

Tid

Lördag den 15 augusti 2004

Plats

Skodje, Norge

Deltagare

Joachim Hindrèn, SML
Helge Annfinsen, NMF
Grete Karlsen, NMF
Ragnar Skogdalen, NMF (del av tid)
Anders Minken, FIM, UEM, NMF
Magnus Liljeblad, SVEMO
Jan-Erik Mellberg, SVEMO
Arne Hedin, UEM, SVEMO

MÖTETS ÖPPNANDE OCH GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Helge Annfinsen öppnade mötet med att hälsa alla välkomna till
Skodje, Norge och årets nordiska grenmöte i Trial.
Dagordningen godkändes.

2

VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE
2.1 Arne Hedin valdes till ordförande
2.2 Magnus Liljeblad valdes till sekreterare

3

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll från Kirkkonummi 2003 upplästes och godkändes.

4

SAMORDNING AV ANSÖKNINGAR TILL INTERNATIONELLA
TÄVLINGAR
2005 har NMF blivit tilldelat EM, Woman Cup och Youth Cup.
Arne och Anders informerade om att i fortsättningen skall de jobba för att vart
annat år skall det gå EM-tävlingar i Norden. En förutsättning kommer troligen
att vara att minst två nordiska länder söker. Det är stora krafter som drar EMtävlingar österut mot de nya Östeuropeiska EU-länderna.
Vid en ansökan från någon av nationerna skall övriga nordiska FMN informeras.

2(3)
Svenska motorcykel- och
snöskoterförbundet

5

NORDISK INDOOR
Inga ansökningar för 2005 har kommit in varför denna tävling får stå som
vakant tills vidare.
Reglerna för nordisk inndoor skall följa de internationella reglerna för inndoor
Trial.
I övrigt gäller följande regler som utarbetades på 2003 års möte:
En domare (referee) ska finnas och komma från ej arrangerande nation.
Tävlingen skall avgöras med en deltävling.
Arrangör skall betala 100 euro + övernattning per förare + 1st lagledare.
Arrangören skall även betala reseersättning + övernattning för domare (referee).

6

NORDISKT JUNIORLÄGER 2005
Planeras i Sverige den 25-27/3 i samband med påsk. 5st förare upp till 17år +
minst en tränare per nation.

7

TÄVLINGSKALENDER 2005
Joachim Hindrèn framförde att önskemål fanns från Finland att gå tillbaka till
det gamla systemet med endast en nordisk helg.
Mötet enades om att detta skulle införas från och med 2005 under förutsättning
att det nordiska samarbetet stärktes på annat vis. Bland annat via bättre
koordinering mellan de nationella mästerskapen.
NM helgen skall ej köras tillsammans med ett nationellt mästerskap
2005 avgörs NM i Sverige den 13-14/8

8

ÖVRIGA FRÅGOR
a) Arne Hedin informerade från UEM att till 2005 kommer det endast att vara
125cc i Youth Cup. Det blir två klasser, en mästerskapsklass och en lättare
internationell klass.Woman cup skall köra den lättare banan.
I EM 2005 kommer en lägsta åldersgräns för mekaniker att införas. Gränsen
blir satt till 18 år.
b) Anders Minken informerade från FIM att från 2006 skall det köras 4-takt i
VM. Problem är dock att endast Montesa har en cykel som är klar, medan
Sherco och Scorpa är på gång.
Dessutom skall FIM ha en test i september där man skall testa no-stop med
ett kullager som skall visa stopp och backning.
b) Nya NM-regler från 2005
- Från 2005 skall juniorklassen köras med enbart 125cc.
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- FIMs regler när det gäller pilning i sektionerna.
- Mekaniker är ej tillåtet i sektionerna.
9

AVSLUTNING

Ordföranden Arne Hedin tackade för visat intresse och den goda maten och
förklarade mötet avslutat.
Helge önskade alla lycka till på morgondagens lag-tävling.
Vid protokollet

Justeras
Via mail 2004-08-20

Magnus Liljeblad

Arne Hedin

