2004-11-02
PROTOKOLL TRIAL 4-04
SAMMANTRÄDESDATA
Tid
9/10 2004
Plats
Sarpetorp, Björkvik
Närvarande
Magnus Liljeblad
Arne Hedin
Lars Svedje
Mats Olsson
Jan-Erik Mellberg
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MÖTETS ÖPPNANDE OCH GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Ordförande hälsade välkommen till sitt föräldrahem och möte 4-04
Dagordningen godkändes
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VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN
Mötet valde JEM som sekreterare och ML som justeringsman
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FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll 3-04 godkändes med tillägget att även Arne Hedin var
närvarande, därefter lades det till handlingarna
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RAPPORTER
a) nordiskt mästerskap, Ålesund
ML rapporterade från nordiskt mästerskap i Ålesund att det var en fin
tävling och följande resultat:
2:a NM totalt Adan Thiger
2:a JNM Jesper Johansson
1:a Veteran Lars Sterling
2:a Veteran Jan-Erik Mellberg
1:a NM Lag Sverige ( Fredrik Johansson, Adam Thiger, Calle Olofsson,
Emil Gyllenhammar och lagl. ML)
3:a JNM Lag Sverige ( Jesper Johansson, Björn Nyckelgård, Pontus
Karlsson, Henrik Christiansen och lagl JEM)
b) nordiskt möte, Ålesund
med på mötet var AH, ML och JEM
beslutades att bara köra en nordisk final direkt (inga deltävlingar) i övrigt se
särskilt protokoll under svemo.se
c) EM Polen
ML var jurydelegat och rapporterade att det var lite startande, men fina
Svenska framgångar då både Fredrik Johansson 11:a och Adam Thiger 12:a
tog EM poäng

d) Veteran-SM, Bofors
ML som vann tävlingen tyckte att det var en bra tävling och lagom svår, men
det kunde gärna varit fler startande
e) SM-final, Partille
Det blev en spännande tävling då flera klasser inte tidigare var avgjorda utan
det var verkligen en final och en ny svensk mästare genom Fredrik
Johansson
f) Lag-VM, Spanien
ML som var lagledare rapporterade att det var en svår tävling och bristande
säkerhet. Sveriges lag som bestod av Fredrik Johansson, Adam Thiger, Jonas
Riedel och Calle Olofsson kom på 9 plats i A gruppen. Totalt deltog 21 lag i
A och B grupperna.
g) Ladies Cup, Spanien
AH som var president i denna tävlingen rapporterade att det var tufft och en
del svåra transportsträckor.
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BOSÖN HÖSTEN 2004
Är planerat till i slutet av oktober och JEM fick i uppdrag att kolla med
Annika att förarna blir meddelade och vilket datum som det blir
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NYA REGLER
Många remissvar hade kommit och efter långa diskussioner beslutades om
lite ändringar i reglerna. De viktigaste är att JSM skall köras på A-cup banan
och åldersgränserna för att köra MC 125 och 250CC är oförändrade.
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ÖVRIGA FRÅGOR
a) budget 2005
Först konstaterades att vi följer budget för i år.
Nästa år går lag-VM i Italien , så det skall inte bli dyrare än i år. Vi skall
försöka ordna med materiel till SM tävlingarna under nästa år så därför
krävs det att vi får lite mer pengar i nästa års budget.
b) tävlingskalender 2005
Partille TK och Björkvik har anmält intresse om NM 13-14/8.
Finspong, Kinna och Tiger har visat intresse att ordna SM tävling under
2005. Endast Finspång har kommit in med ansökan.
c) årets tjej
JEM fick i uppdrag att kontakta Danne Vestlund för att få hans synpunkter
på detta och om han kan komma till Kinna och farsdagstrialen och dela ut
priset.
d) trialriksdag 2004-11-13
JEM fick i uppdrag att tillsammans med Annika ordna med inbjudan, boka
lokal mm till trialriksdagen i Kinna den 13 november kl 15.00
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MÖTETS AVSLUTANDE
Ordförande Magnus Liljeblad tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet
Jan-Erik Mellberg
2004-11-02

Justerat via mail
Magnus Liljeblad
2004-11-03

