Protokoll nr 2 2004
fört vid telefonmöte i Trialsektionen.
Tidpunkt:

5 maj 2004, kl. 20.00

Närvarande: Magnus Liljeblad
Jan-Erik Mellberg
Lars Svedje
Arne Hedin
§ 15.

Ordföranden hälsade alla välkomna. Dagordningen godkändes med ett tillägg
under punkt 18 där SM-deltävling nr 1 skall diskuteras. Punkten fick tillägget
18 e.

§ 16.

Till sekreterare för dagens möte valdes Lars Svedje. Att justera dagens protokoll
valdes Magnus Liljeblad.

§ 17.

Jan-Erik föredrog föregående protokoll. Protokollet godkändes och lades till
handlingarna.

§ 18.

a) Ekonomin enligt budget.
b) Protokollet från Örebromötet finns på Svemos hemsida. Breddlägret hade
två intressenter för i år, Tiger MK och Partille. Efter diskussioner mellan
klubbarna har det beslutats att Partille tar lägret 2004 och Tiger MK 2005.
c) Arne rapporterade från förbundsmötet i Sollentuna. Arne avtackade
avgående förbundsordföranden Jacob Douglas med en bok och Jan-Erik
hade sänt en inbjudan till att deltaga i farsdagstrial i november.
d) Magnus rapporterade om NM i indoor i Norge. Arrangören hade skapat egna
regler för tävlingen vilket avvek från antagna internationella regler. Magnus
tar upp detta på det nordiska trialmötet avseende att internationella regler
skall följas i fortsättningen. I övrigt var det en bra tävling och ett bra
arrangemang. De svenska deltagarna var mycket duktiga vilket de skall ha
all heder av. Grattis till våra svenska deltagare!
e) 1:a deltävlingen i Kungsbacka var bra arrangerat med stor entusiasm från
Kungsbacka Trialklubb. Dessutom hade man lyckats med konststycket att få
publik till tävlingen. Det konstaterades att det var ca. 80 bilar som fanns på
den parkering som var iordninggjord för publiken.
I resultatlistan på Svemos hemsida hade det smugit sig in en del
felaktigheter vilket Arne mailar till Svemo för rättelse.
80 cc-klassen har glädjande vuxit och vi kan konstatera att i tävlingen var
det åtta st deltagare.
Vid dagens tävling var det endast en tjej som anmält sig. Vi hoppas att det
kommer fler tjejer till nästa tävling då vi vet att det finns fler tjejer i
klubbarna på västkusten.
Endast 44 deltagare var anmälda till dagens tävling.
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§ 19.

Magnus har lagt in på SVEMO hemsida en förfrågan om någon klubb som kan
arrangera veteran-SM i år. Det aktuella datumet i tävlingskalendern gäller ej
längre. Sotenäs alt. Bofors har visat ett visst intresse att arrangera Veteran-SM.

§ 20.

Bosön skjuts fram till i höst. Jonas skall diskutera med aktuella förare för att
fastställa ett datum. Jonas återkommer i frågan med ett besked.

§ 21.

Handlingsplanen finns fastställd i pkt. 9 i föregående protokoll. Rekrytering av
domare är högaktuell. Tord Lundgren, Njurunda är intresserad, Magnus
kontaktar. I övrigt följer vi handlingsplanen.

§ 22.

Följande förare och jurydelegater är representerade på de kommande
internationella tävlingarna:
Datum
Tävling/land
Förare
Jurydelegat
30/5

EM Italien

Adam Thiger

Arne

10-11/7

EM Frankrike

Fredrik Johansson
Vera Widqvist
Jesper Johansson
Adam Thiger

Magnus

24/7

EM Spanien

Adam Thiger

Arne

18/9

UEM Spanien

?

Arne

14-15/8
§ 23.

NM/Lag-NM Ålesund, nordiskt Trialmöte samtidigt.

På SVEMO kansli är det Björn som är ansvarig för hemsidan. Jörgen har den 20
april gått ut med en förfrågan till alla klubbar och funktionärer om önskemål på
utseende av hemsidan.
Varför läggs inte Östtrials tävlingskalender ut på hemsidan? Magnus och Lars
har stött på Annika i frågan. (Efter mötet har kalendern lagts in just.man anm)

§ 24.

Licenser.
Under 12 år
Över 12 år

350 kr knattelicens
300 kr

Vi anser att reglerna för den s.k. Guldhjälmen inte passar in på Trial. Magnus
fick uppdraget att tillskriva GS i frågan. Innan brevet går till SVEMO skall det
på remiss till samtliga i trialsektionen.
§ 25.

a) Trialsektionen gratulerar Partille trialklubb som fått 25 000 kr ur det s.k.
handslaget.
b) Norge har ställt frågan om Sverige kan vara med och ta EM 2005. Vilka
aktiviteter har gjorts för att ta reda på vilken klubb som vill och kan
arrangera ett EM i trial. Magnus undersöker om någon klubb är intresserad.

Protokoll 2 2004/Trialsektionen inom SVEMO

2

c) Träningslägret i Finland den 20-24 maj deltager följande personer, Pontus
Carlsson, Jesper Johansson, Emil Gyllenhammar, Björn Nyckelgård. Två
platser finns lediga till lägret. Tränare till lägret skall Magnus fråga Patrik
Svensson.
d) Träningslägret i Gladö den 13 juni är endast för elitåkarna. Anders Nilsson
tillfrågas som tränare. Förarna skall ha egna minder med sig. Jonas kallar
aktuella förare.
§ 26.

Ordföranden tackade för visat intresse och återkommer om nästa mötesdatum
som sker före sommaruppehållet.
Justeras

Sekreterare

Via mail 04-06-17
Magnus Liljeblad

Lars Svedje
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