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PROTOKOLL 5/01 TRIALSEKTIONEN

Tid 10/11 2001
Plats

Kl 10.00-14.30

Kinna Stadshotell, Kinna

Deltagare Magnus Liljeblad, sammankallande
Tomas Andersson
Arne Hedin
Veronica Söderman
Claes Palm, distriktsansvarig i Södra (13.00-14.30)
Micke Karlsson, handläggare
Kent Eriksson

36

förhindrad

MÖTETS ÖPPNANDE OCH GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Magnus Liljeblad öppnade mötet med att hälsa alla välkomna.
Dagordningen godkändes.

37

VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN
Micke Karlsson valdes till sekreterare och Magnus Liljeblad justerar dagens protokoll.

38

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Protokoll 4/01 gicks igenom och las därefter till handlingarna.

39

RAPPORTER
a) Magnus Liljeblad rapporterade från Nordiska grenmötet i Norge den 25/8.
Sektionen gick igenom nordiska protokollet. Då sektionen hade mindre justeringar
av nordiska regler lämnar Magnus Liljeblad ett förslag på regeljusteringar till
SVEMO kansli som i sin tur skickar det på remiss till övriga nordiska
federationer.
b) Magnus Liljeblad rapporterade från NM-tävlingen i Norge den 26/8.
Tävlingen blev lyckad för Sverige som tog hem lagtävlingen i både senior- och
juniorklassen.
c) Magnus Liljeblad rapporterade från Lag-VM i Frankrike den 22-23/9. Sverige kom
6:a .
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d) Arne Hedin rapporterade från FIM-kongressen. En del regeljusteringar kommer att
införas från och med 2002. Inför 2004 planeras att enbart 4-taktsmaskiner ska
användas i VM.
Arne Hedin rapporterade från UEM- möte. Det har blivit en markant ökning av
både förare och länder som deltar i EM. Dock har de nordiska arrangörerna
statistiskt sett lägst antal deltagare. Vi måste uppmana våra förare att delta i EM i
Norge 2002.
e)

Veronica Söderman rapporterade från Miljökommitté- möte den 1/11.
Se protokoll Miljökommitté nr 1 (http://www.svemo.se/protokoll/index.htm)

f)
40

Veronica Söderman rapporterade från Utbildningskonferenesen den 8-9/9.

VM/EM SAMT NATIONELL VERKSAMHET 2001
a) EM/VM
Vid årets tävlingar i Ungdoms-EM och EM med flera deltagare utan
internationell rutin har det funnits ett starkt behov av ledare. Trialsektionen har
varit representerade på samtliga EM-tävlingar.
b) Nationellt
Arrangörsmässigt har SM/JSM-tävlingarna i år varit knappt godkända. Det har
även varit få startande. Det positiva har varit att antal enklare tävlingar har ökat.

41

ARBETSFÖRDELNING TRIALSEKTION 2002
Magnus Liljeblad; övergripande ansvar, ekonomi
Thomas Andersson; bredd/motion
Veronica Söderman (adjungerad); utbildning, miljö
Arne Hedin (adjungerad); UEM-representant och regelfrågor.
Sektionen diskuterade även ledare för grupper som; elit (förbundskapten), ungdom och
tjejer. Magnus Liljeblad ser över förslagsnamnen och kontaktar dem.

42

UTBILDNINGAR 2002
Sektionen planerar följande utbildningar 2002:
23/3
29-31/3
27-28/4
9/11

Domar-/arrangörskurs
Nordiskt träningsläger
Klubbtränarkurs
Trialriksdag
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43

NORDISKT LÄGER 2002
Sektionen beslutade att tillfråga Lilla Edet - Trollhättan MCK om att vara arrangör för
nordiskt träningsläger under perioden 29-31/3.
Veronica Söderman ser över möjligheten att arrangera ett träningsläger och vilka
kostnader det medför.

44

TJEJSATSNING
Magnus Liljeblad visade upp förslag på hur sektionen kan ge stöd för en svensk
tjejsatsning.
Se bilaga 1
Förslaget tas upp för diskussion under trialriksdagen 2001.

45

TÄVLINGSKALENDER 2002
Då det fortfarande saknas arrangörer för SM/JSM beslutade sektionen att bordlägga
ärendet till 1/12.

46

BUDGET 2002
Magnus Liljeblad informerade att han har lämnat in en äskad budget för
trialverksamhet 2002.

47

ÖVRIGA FRÅGOR
a) IB Motorsport
Magnus informerade att en protestkrivelse har gjorts på fältet om att IB
Motorsport har dålig bevakning av trialsporten.
Micke Karlsson informerade att IB Motorsport har ekonomi för större
bevakning av trialsporten men att man ännu inte har fått tag på en lämplig
journalist.
b) Landskamp i samband med MC-mässan den 26-27/1 2002
Magnus Liljeblad informerade att sektion har fått en förfrågan om att arrangera
en landskamp i samband med MC-mässan i Älvsjö den 26-27/1 2002.
Sektionen kommer att arrangera om mässan uppfyller de ekonomiska krav som
finns.
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c) VM-deltävling 2003-04 i Sverige
Arne Hedin informerade att SMK Göteborg är intresserade av att arrangera VMdeltävling år 2003 eller 2004.
Micke fick i uppdrag att se till så att Karl Oskarsson får information om
handläggandet vid ansökan samt får svar på de frågor som önskas.
48

MÖTETS AVSLUTNING
Ordföranden tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Micke Karlsson
Magnus Liljeblad
Godkänt via E-post den 011115

Bilaga 1
Tjej-trial 2002
Satsning på tjej-trial 2002
En eller två klubbar tar på sig ansvar att bli försöksklubbar för en satsning på tjejer inom
svensk trial.
Klubben står för:
-

Utskick till skolor och fritidsgårdar.
Arrangerar prova-på-dagar för tjejer.
Ansöka om bidrag hos respektive kommun för jämnställdhetsbidragande verksamhet.
Arrangera minst ett läger där bara tjejer bjuds in.
Ta fram ett reklamblad för att delas ut vid mässor och dyligt.

Trialsektionen står för:
-

Stöd i form av penningbidrag efter utförda aktiviteter.
Hjälp att någon gång under året försöka locka någon av de Norska världsmästarna att
medverka vid ett läger.
Handledning vid kontakter med SVEMO kansli.

SVEMO Trialsektion

