2003-09-21
PROTOKOLL TRIAL 5-03
SAMMANTRÄDESDATA
Tid
11/9 2003
Plats
Telefonmöte
Närvarande
Magnus Liljeblad
Tomas Andersson
Arne Hedin
Jan-Erik Mellberg

ML Ordf
TA
AH
JEM

39

MÖTETS ÖPPNANDE OCH GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Ordförande hälsade välkommen till telefonmöte och möte 5 2003
Dagordningen godkändes

40

VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN
Mötet valde JEM som sekreterare och ML som justeringsman

41

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll 4-03 godkändes och lades till handlingarn

42

RAPPORTER
a) nordiskt mästerskap i Finland
ML rapporterade från nordiskt mästerskap i Finland att det var en fin tävling
och Jonas Riedel blev nordisk mästare, i juniorklassen segrade Emil
Gyllenhammar och Roger Löf kom på tredje plats
På söndagen kördes lagtävlingen och i Sveriges lag som kom på tredje plats
ingick Jonas Riedel, Stefan Riedel, Adam Thiger och Calle Olofsson
I Sveriges juniorlag som vann ingick Emil Gyllenhammar, Roger Löf,
Fredrik Johansson och David Hermansson
b) EM Frankrike, Italien
ML rapporterade från Frankrike att det var tre förare från Sverige anmälda,
men endast Jonas Riedel kom till start. Det var en fin tävling och bra
sektioner
AH som var jurypresident i Italien rapporterade att det var över 160
startande på de två dagarna, men från Sverige var det endast Jonas Riedel
som deltog även här.
c) träningsläger elit Partille
ML rapporterade från träningslägret i Partille där elitåkarna deltog att det var
bra och han fick hjälp av Patrik Svensson som tränare och att man hela tiden
tränade med tidtagning i sektionerna
d) nordiskt möte Finland
ML fick i uppdrag att ta kontakt med övriga Nordiska länderna för att
försöka få officiell status på junior lag NM och tjej NM då detta inte
behandlades på det nordiska mötet i Finland.

43

LAG VM I ITALIEN
AH meddelade att det är 10 tjejlag anmälda till lördagen och 9 lag i A
gruppen och 13 lag i B gruppen till söndagen. I stort sett är allt klart och
Jonas Riedel, Anders Nilsson, Tommy Börjesson och Adam Thiger skall
försvara de svenska färgerna

44

UTVECKLINGSKONFERENS
Det diskuterades vilka som skulle få inbjudan till utvecklingskonferensen i
Lilla Edet den 10 oktober och beslutades att TA med hjälp av Annika ser till
att de berörda får inbjudan

45

TRIALRIKSDAG
JEM fick i uppdrag att ordna med inbjudan, boka lokal mm till trialriksdagen
i Kinna den 8 november kl 15.00

46

ÖVRIGA FRÅGOR
Det beslutades att AH tar kontakt med Lisbeth som är kontrollant vid
helgens SM tävling angående Svemoåtgärder på grund av Anna Linds död.
TA kontrollerar med Annika om vi kan få bidrag för den planerade fystesten
av förarna på Bosön.

47

MÖTETS AVSLUTANDE
Ordförande Magnus Liljeblad tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet
Jan-Erik Mellberg
2003-09-21

Justerat via mail
Magnus Liljeblad
2003-09-22

