TRIALRIKSDAG 9/11 KINNA
Från sektionen

Jan-Erik Mellberg
Arne Hedin
Veronica Söderman
Tomas Andersson
Magnus Liljeblad
(Sjuk)

Vi var samanlagt 29 personer som deltog.
Jan-Erik Mellberg öppnade mötet med att hälsa alla välkomna till Kinna.
Jan-Erik sammanfattade om vad som hänt under året. Tommy Börjesson Nordisk
mästare, Adam Tiger, Nordisk mästare Junior, Jonas Riedel, Svensk mästare, Andreas
Karlsson, Svensk mästare Junior, Sverige kom på 8 plats i Lag-VM i Portugal, Benny
Arthursson, Jonas Riedel, Tommy Börjesson, Stefan Riedel ingick i laget
1.

Dagordning
Godkändes

2.

Utbildning
Örebro- mötet 15/3, Tjejläger i Norge 3/5, Elit/junior läger vår/höst
Kinna/Norrahammar, Juniorläger Norge påsk 18-21/4,
Utvecklingskonferens juni.
Trialriksdag nov.
Veronica informerade om de olika utbildningar som finns och var man kan
söka dessa. Det finns en film ”Att vara idrottsförälder” som man kan låna från
SISU som visar hur barn upplever sina föräldrar i sitt idrottsutövande

3.

Rekrytering
Det framkom att det borde finnas en pressombudsman som samlar in resultat
etc, för att meddela press och media. Arrangör, klubb eller förare meddelar
denna person som går vidare med information.
Det är brist på beg, 50cc cyklar så det är svårt att rekrytera , Ale TK har 3 st
lånecyklar som används flitigt, men när dom som är intresserade vill köpa
egen beg, cykel så får dom inte tag i något för en rimlig peng, så vi tappar en
del som är intresserade. Höjningen till 80cc blir bra enligt dom flesta och
kommer att frigöra fler beg, 50cc cyklar till nybörjare. Njurrunda har ökat sin
Trial sektion från 4 till 40,de har kört uppvisningar på torg och andra platser
som man inte förknippar med motorsport. Att på detta viset visa upp Trialen
har visat sig vara bra.
Att ha ”Prova på” på Trial tävlingar har också visat sig vara bra för att fånga
upp intresserade, man bör då bjuda in de som är intresserade till
träningskvällar för hålla kvar intresset av att köra Trial

4.

Miljö
Veronica rapporterade från Miljökommittén bl a, att vi inom Trialen bör
använda Miljömatta vid mekning och tankning, det var en allmän mening att
vi hanterar så små mängder med bensin och olja att det inte skall vara

nödvändigt med Miljömatta. Vi skall lämna våra synpunkter till
Miljökommittén i börja av mars.
En motion till FIM är lämnats om att ljudmätning inte skall ske på varje mc
utan i omgivningar till motorsports område.
Miljöpris kan sökas hos miljökommittén
5.

Tjejer - Knatte
Diskuterades, hur vi ska få fler att nappa på att köra Trial

6.

Ekonomi
Jan-Erik rapporterade att vi håller budget och att nästa års budget är under
behandling

7.

Förarrepresentant
Jonas Riedel tar fram en lämplig kandidat

8.

Internationella regler
Arne Hedin gick igenom vad som kommer att gälla nästa år. Det blir tillåtet att
stå still, flytta hjulen i sidled utan prickbelastning. Allmän mening att vi måste
ha samma regler, även med tidtagning i sektion
Internationellt måste minder ha hjälm på sig i sektion,
Det kommer att arrangeras Lag-VM Inomhus 2003
4-takt kommer det att köras med år 2004 i VM
Nationella regler presenterades och diskuterades
Kortslutnings knapp måste finnas, kedjeskydd bakre drev måste finnas
(besiktning av alla cyklar?)
Licens-klasser: Knatte-, Ungdom -, Elit- licenser diskuterades.
Man måste ha Svemo licens för att köra en Svemo tävling.

9.

SM tävlingar 2003
Lag-SM ? Veteran SM?
Norrahammar April
Kinna
Maj
Björkvik
Augusti
Falun
Augusti
Partille
September
Lilla Edet
Oktober
Trial sektionen, återkommer med datum senare.
Det blir inomhus tävlingar Göteborg på MC mässan och i Falun.

Vid pennan

Justerat

Tomas Andersson

Via mail
Jan-Erik Mellberg

