TRIALRIKSDAG I KINNA 2003-11-08
Från sektionen

Magnus Liljeblad
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Vi var sammanlagt 27 personer som deltog.
Magnus Liljeblad öppnade mötet och hälsade alla välkomna till Kinna och trialriksdagen.
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Dagordning
Godkändes
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SM-tävlingar 2003 – Hur har säsongen varit!
Magnus sammanfattade hur året har varit. Jonas Riedel både nordisk och
svensk mästare. Emil Gyllenhammar blev nordisk juniormästare och Fredrik
Johansson vann JSM. Sverige kom på åttonde plats i lag-VM.
Det har genomförts 6 st SM tävlingar.
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Utbildningsplan
Det diskuterades om att arrangera en banläggarkurs vid ev något
träningsläger.
Förslag kom fram om att det måste vara minst en representant från SM
arrangör vid Örebromötet i mars och om mötet skulle vara på en eller två
dagar.
Alla var eniga om att förlägga även nästa års trialriksdag till Kinna och i
samband med farsdagstrialen
Det diskuterades om det skulle finnas en funktionärspool som SM
arrangörerna kunde få hjälp med och även om det skulle finnas en SM
banläggare som hjälper arrangerande klubb ( en specialist )
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Miljö
Sektionen söker någon som är intresserad och villig att hjälpa till i
miljöfrågorna.
Det har fungerat bra med miljömattorna vid SM tävlingarna i år.
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Utvecklingskonferans
Utvecklingskonferansen som hölls i Lilla Edet var bra och bör få en
fortsättning. Det framkom en hel del förslag där och det har kommit flera
skrivelser till trialsektionen.
Bland annat vill man: tillsätta någon PR ansvarig
ta fram broschyr om trialsporten
göra en video om trial
handlarna skickar med broschyr med reservdelarna
ny utformning av motorsportkalendern
snabbare resultatuträkning vid tävlingarna
snabbare med resultaten till en hemsida
Svemo trialsektionen har genom Magnus Liljeblad tagit fram en
handlingsplan för 2004/2005.
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Ekonomi
Sektionen håller budget för året och har äskat lite mer för nästa år
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Internationellt
Arne Hedin informerade om året som gått och om att köra ungdomstävling
samtidigt med EM har blivit en succé.
2004 kommer VM att köras på 4 takts motorcyklar. Tävlingskalendern är ej
ännu helt klar.
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Ev. obligatorisk fortbildning för tävlingsledare
Det diskuterades om fortbildning av tävlingsledare och en fråga kom upp om
hur många tävlingsledare finns det i Sverige och vad är det för ålder på
dessa.
Tomas Avelin från SVEMO informerade om UK och dess sammansättning
och vad de jobbar med samt lite tankar och ideér.

Vid protokollet
Jan-Erik Mellberg

Justerat
via mail 031128
Magnus Liljeblad

