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PROTOKOLL 3/99 - TRIALSEKTIONEN
Sammanträdesdata

25

Tid

Måndag 9 augusti 1999

Plats

Telefonmöte

Deltagare

Magnus Liljeblad, ordf.
Göran Andersson
Björn Gustavsson
Arne Hedin
Micke Karlsson, kons.

MÖTETS ÖPPNANDE OCH GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Ordföranden Magnus Liljeblad hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
Dagordningen godkändes med tillägg av punkterna 32 a-b.

26

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

27

FÖREGÅENDE PROTOKOLL

27a

Veteranmästerskap
Magnus Liljeblad tar kontakt med Tävlingsutskottet om möjligheten att få ansöka
veteranmästerskap som SM.

27b

Distriktens trialrepresentanter
Micke Karlsson tar kontakt med berörda personer för att höra vilken
kommunikationsteknik som kan anses vara bäst och för informativa handlingar samt
att de får ta del av sektionens mötesplan.

27c

Trialbroschyr
Magnus Liljeblad håller på och tar fram en trialbroschyr som ska marknadsföra
trialsporten. Broschyren beräknas bli klar under hösten 1999.
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27d

Information till licensierade förare
Vid föregående möte lämnade Göran Andersson förslag på att man bör ha - i
någon form - ett nyhetsblad om trialverksamheten i Sverige som kan bifogas vid t
ex licensutskick.
Sektionen beslutade att bordlägga förslaget till efter tävlingssäsongens slut.

28

RAPPORTER

28a

EM 1999
Arne Hedin och Magnus Liljeblad rapporterade att hittills (4 av 6 deltävlingar) har
arrangemangen ej varit tillfredsställande. Sportsligt sett har tävlingsbanorna varit
godkända men organisatoriskt har man ej uppfyllt de krav som man kan ställa för
ett EM-arrangemang.

28b

EM 2000
Arne Hedin rapporterade att samtliga 6 EM-arrangörer 2000 har utsetts. De länder
som har fått arrangemang är följande:
§
§
§
§
§
§

28c

23/4
16/7
23/7
13/8
20/8
17/9

Belgien
Italien
Frankrike
Sverige
Norge
Spanien

Lag-SM 1999
Björn Gustavsson och Arne Hedin rapporterade om Lag-SM 1999 som
arrangerades av Nordanstigs MK.
Sportsligt var arrangemanget bra men för klubben blev det jobbigt då det saknades
funktionärer.

29

LAG-VM 1999, LUXEMBURG
Förberedelserna inför Lag-VM i Luxemburg den 26 september har påbörjats av
sektionen.
Arne Hedin rapporterade att hotell har bokats.
Sektionen utsåg Magnus Liljeblad att ta fram förslag på färjeturer .
Vid NM den 14/8 i Partille kommer de uttagna förarna att få information om
restider etc.

30

NORDISK MÖTE I PARTILLE
Partille TK är värd för 1999 års nordiska möte.

Inbjudan samt dagordning är utskickade till berörda federationer.
Arne Hedin har skickat ut förslag på nya NM-regler.
Från SVEMO deltar Arne Hedin och Magnus Liljeblad
Sektionen utsåg Magnus Liljeblad att kontakta värdklubben för beställning av
förtäring.
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31

UTBILDNING I MILJÖ AV MILJÖREVISORER
En förfrågan har inkommit från UK där man undrar om Trialsektionen vill ha en
gemensam utbildning av miljörevisorer eller om man planerar att själva genomföra
något.
Sektionen beslutade att man i första skedet vill delta i en gemensam utbildning.

32

ÖVRIGA FRÅGOR

32a

Kurs i prestationspsykologi
Magnus Liljeblad informerade att han har anmält sig till en 5-poängskurs inom
prestationspsykologi och mental träning.
Kursen anordnas av Olympisk Support Center i Örebro.

32b

Nordiskt Mästerskap i Partille
Sektionen beslutade att förarna ej skall matchas som ett lag utan det blir individuella
körningar som gäller.
Sektionen beslutade att Björn Gustavsson tar kontakt med Partille TK för att höra
om de behöver hjälp med sektionerna.

33

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

Vid protokollet

Justeras

Micke Karlsson

Magnus Liljeblad

