2002-06-25

PROTOKOLL TRIAL 4
Datum
Plats
Närvarande

25/6-02
Telefonmöte
Magnus Liljeblad
Veronica Söderman
Jan-Erik Mellberg
Tomas Andersson

34

Mötets öppnande
Ordförande Magnus Liljeblad hälsade alla välkomna. Sektionen
godkände dagordningen

35

Val av sekreterare och justeringsman
Mötet valde Tomas Andersson till sekreterare och Magnus Liljeblad
som justeringsman

36

Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna

37

Rapporter
A) Träningsläger i Norrahammar. Sju förare var inbjudna att deltaga i
detta läger, två återbud. Dom övriga deltog i lördagens tävling
Sydvästen 3 med bra resultat i tävlingen med varierande svårighetsgrad
på sektioner. Efter dagens tävling var det en sammankomst med
Naprapat Tomas Johansson som höll ett mycket givande och
intressant föredrag om vikten av att värma upp och stretcha före och
efter träning / tävling. Tomas pratade även om hur viktigt det är att äta
och dricka rätt och hur kroppen reagerar under så lång tid som en
tävling varar.
Tomas gav massage åt samtliga förare som efter tveksam inledning
tyckte att det var välgörande för kroppen
Lördagskvällen avslutades med ett träningspass lett av Jonas Riedel
och Alexander Olausson
På söndagen kördes det två pass i sektioner som var lagda för att likna
sektioner i kommande ungdoms EM.
Förare och föräldrar var nöjda med helgen och önskade återkommande
arrangemang

38

Lag-VM
Efter samtal med förare som är aktuella för laget så beslutades det att
vi anmäler ett lag till Lag-VM i Portugal.
Lagledare blir Magnus Liljeblad som tar ut laget och meddelar berörda
detta.
Ekonomisk ersättning till förare diskuterades, Jan- Erik har tagit fram
ett förslag på ersättningen till förarna. Magnus skriver till förarna.

39

Kläder
Jan-Erik tar fram ett förslag på vilka kläder som laget ska profileras
med.

40

Inbjudan tjejer NM i Partille
Arne Hedin skriver inbjudan och skickar ut till internationella förare
som kan tänkas vara intresserade av att delta i NM i Partille

41

Special reglemente 2003
Ny kalender för år 2003, Sektionen ser över vad som skall ändras i
kalendern, klart före september månad

42

Övriga frågor
Nästa möte 6/8 telefonmöte

43

Mötets avslutning
Ordförande Magnus Liljeblad tackade för visat intresse och avslutade
mötet

Vid pennan

Justerat

Tomas Andersson

Magnus Liljeblad

2002-06-26

Godkänt via mail 020627

