Huskvarna 00 08 29

PROTOKOLL 4/00-TRIALSEKTIONEN
Sammanträdesdata
Tid

Lördagen den 26 aug, Kl, 13,00-16,30

Plats

Vammala Finland

Deltagare

Magnus Liljeblad ordf,
Tomas Andersson
Arne Hedin
Sören Lööf , inbjuden

28

Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Ordf, Magnus Liljeblad öppnade mötet med att hälsa alla välkomna
Dagordningen godkändes

29

Val av sekreterare och justeringsman
Tomas Andersson valdes till sekreterare och Magnus liljeblad justerar
dagens protokoll

30

Föregående protokoll
Protokoll 3/00 lästes upp och godkändes

31
a)

Rapporter
Ekonomisk rapport 2000-07-31, gicks igenom

b)

Ungdoms-EM i Frankrike, Inga svenska deltagare deltog 2 st var
anmälda men
lämnade återbud. I 125 cc klassen hade svenskar haft god chans till en
bra placering
EM Frankrike, Magnus Liljeblad var med som jurydelegat, Två
svenskar deltog
EM Sverige, blev mycket lyckat som arrangemang och tävling
EM och ladies-cup Norge, Arne Hedin och Magnus Liljeblad var med
som jurydelegater
Många av sektionerna byggdes om så juryn hade mycket att göra
dagen innan tävling.
Ladies-cup vanns av Iris Kramer

c)
d)
e)

32

Dispensansökan
Jimmy Olsson född 1988 03 28 har ansökt om dispens för att få köra i
125 cc klassen. Detta bifölls, så Jimmy kan börja tävla i 125 cc klassen
säsongen 2001

33

SM-Tävlingar 2001
Tiger MK, Partille TK, Norrahammar MK har inkommit med ansökan
om SM-arrangör 2001
Att köra två SM-tävlingar på en helg diskuterades och det bör bli så för
att spara resor och det blir lättare att hitta helger som passar

34

Internationella tävlingar 2002, 2003
Norge kommer att söka VM-2002, om Kinna söker VM också så bör
det finnas en chans att få arrangera VM-tävlingar här i Norden.
Hudiksvall TK har pratat om att söka för en EM-tävling
2002,Troligtvis kommer Finland att söka för EM också

35

Lag-VM-Spanien
Anders Nilsson, Jonas Riedel, Stefan Riedel, Benny Arthursson ingår i
laget
Tommy Börjesson är reserv på hemmaplan

36

Övriga frågor
a)
Sören undrade över funktionärer till lag-SM. Varje lag har med
funktionärer till en sektion.
Vid lika prickbelastning och skilje ej kan ske enligt regler i
trialkalendern, placeras den först som har den kortaste körtiden.
Detta bör skrivas in i tilläggsreglerna.
Banläggare lag-SM: Keke Eriksson/Tomas Andersson
b)
Trialriksdag 11/11 i Kinna
c)
Kurs för VM- och EM-förare i december diskuterades. Detta
kan behövas för att våra förare skall bli bättre på att möta
media, och agerande vid prisutdelningar.
d)
MHF-diskuterades, med tanke på att Sören kommer att sluta
som sektionsordförande.

37

Mötets avslutning
Ordföraren tackade alla för visat intresse och avslutade mötet

Vid protokollet

Justeras

Tomas Andersson

Magnus Liljeblad
Godkänt via mail 000914

