MINNESANTECKNINGAR FÖRDA VID TRIAL-RIKSDAGEN
I KINNA DEN 13 NOVEMBER 2004.
Plats:
Kinna Stadshotell
Tid:
15.00 – 19.00
Deltagare: Se bilaga
§ 1.

Jan-Erik hälsar alla välkomna till Kinna och årets Trial-riksdag.

§ 2.

En presentationsrunda av alla deltagare genomfördes. Arne tyckte det var roligt
att så många deltagare hade kommit till årets riksdag och speciellt från nya
klubbar.

§ 3.

Arne delade ut RF-medaljer till berörda.

§ 4.

Dagordningen godkändes.

§ 5.

SM-tävlingar 2004 – Hur har säsongen varit!
SM Fredrik Johansson
JSM Adam Thiger
USM Jesper Johansson

Tiger MK
Partille TK
Tiger MK

Kunde konstateras att säsongens arrangemang var bra och att vi kunde lägga
säsongen bakom oss.
§ 6.

Utbildningsplan
•
•
•
•
•
•
•

§ 7.

12 mars
25-28 mars
27-30 juni
eventuellt

Miljö
•
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Arrangörskursen i Örebro
Nordiskt ungdomsläger Sotenäs ? Ålder max 17 år
varje land tar ut sina deltagare, ca. 6 st/land
Ungdomsläger hos Tiger MK
Testning av elitåkare på Bosön
Trialriksdagen 2005, beslöts att lägga den vid
avslutningen i Östtrial
Utvecklingskonferens, diskutera nya tävlingsformer i
samband med en SM-tävling
Elitläger där vi tar med alla elitförare och deras mekaniker

Kinna MK och Gunnar Strömme presenterade hur de utrett sin
miljöpåverkan i samband med nytt tillstånd för deras område. Detta kan
andra klubbar dra nytta av vid sin tillståndsansökan.

1

§ 8.

Ekonomi
Trialsektionen informerade att ekonomin balanserades för år 2004. För år 2005
har vi ökat budgeten med 10 000 kr för anskaffning av sektionspilar, startkort,
västar etc. Äskad budget för 2005 är 220 000 kr.

§ 9.

Internationellt
FIM – CTR
UEM WG-trial

VM JVM 125 cc-cup (utomhus)
Octagon Esedos
Indoor VM
EM UEM JEM

”Fabrikerna” (Beta, GasGas, Montesa) vill att VM och EM skall köras
samtidigt. För nästa år har två tävlingar godkänts att samköras på samma ort.
§ 10.

JVM och JEM är åldersgränsen 21 år.
Varje förare som deltager i EM och VM skall ha en miljömatta.
Åldersgränsen för mekaniker är 18 år.
NO-stop.regler har diskuterats. SKF har tagit fram ett lager med sensor som via
lampor visar stopp resp. backning.
Vid s.k. portar skall man köra innaför pilarna, kör man över en pil blir
bedömningen 5 prick.
Vid EM-tävlingar under 2004 är ökningen 6 % i startfältet och för ladies är
motsvarande ökning 20 %.
Under påsken 2005 arrangeras ett träningsläger för ladies i Tyskland.
Nationellt

§ 11.

Låt oss undersöka om vi kan applicera Guldhjälmskravet på Trial.
Ryggskydd bör användas av samtliga förare.
Kedjeskydd skall finnas på fordonet.
Banmarkeringsskyltar
Trial-reglementet, sid 24 pkt 4.6 ta bort A-cup och B-cup, klass USM skall även
ha valfritt spår. Se även sid 29 pkt. 4.
Övervägande delen av deltagarna var för att samtliga tävlingar skall räknas, se
pkt 9.1 sid 25
Tävlingskalendern 2005-01-28
Norrahammar MK
Finspång
Tiger MK
Kinna

Veteran-SM evnt.
SM
SM
SM

15 maj
28 maj
4 juni
7 maj

Partille alt. Björkvik

NM

13-14 aug

Samtliga SM-tävlingar skall förläggas till lördagar.
Vi har ingen arrangör finns till NM i inomhus-trial.
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Partille arrangerar inbjudningstävling på MC-mässan i Göteborg.
§ 12.

Fortbildningskurs för tävlingsledare, ev. obligatorisk
Frågan är om inte arrangörskursen i Örebro räcker för Trial-sporten.
Vi bör arrangera en banläggarkurs som ingår som en del i arrangörskursen med
en omfattning på ca. 1,0 tim. Mats Ohlsson skall tillfrågas som lärare.
Skall vi ha skyltar som talar om antalet pilar i sektionerna?
En checklista bör upprättas som talar om vad jag skall tänka på som banläggare.

Vid pennan, Lars Svedje

………………………………………….
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