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PROTOKOLL
NORDISKT GRENMÖTE TRIAL 1999
Sammanträdesdata
Tid

13 augusti 1999 kl. 19.00.

Plats

Lexby skola, Partille, Sverige

Närvarande Hans Jörn Beck

Achton Kvist
Helge Anfinsen
Anders Minken
Esa Suhonen
Arne Hedin
Magnus Liljeblad
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DMU
DMU
SML
SVEMO
SVEMO

MÖTETS ÖPPNA NDE OCH GODKÄNNANDE

AV DAGO RDN ING

SVEMO:s Magnus Liljeblad halsade alla välkommna till Partille och öppnade mötet.
Dagordningen godkändes.
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VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE

Magnus Liljeblad utsågs till mötets ordforande och Arne Hedin ansvarar for
protokollet.
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FÖREGÅENDE

PROTOKOLL

Protokollet från grenmötet i Sandnes, Norge, 98 08 22, gicks igenom och
godkändes med följande kommentarer:
Norge kunde inte medverka med någon inomhuslandskamp p.g.a. hallen i
Sarpsborg ej var tillgänglig.
Finland var besviken på Norge och Sverige då de gick ifrån uppgörelsen om att
gemensamt söka VM år 2000.
Anders Minken kunde bara beklaga att NMF:s Styrelse i sista stund beslöt att ej
ansöka om en VM-deltävling.
Arne Hedin informerade att då Sverige inte hade någon arrangör och fick meddelandet att det var klart med ansökan från både Finland och Norge, avstod Sverige
från att ansöka.
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INKOMNA MOTIONER TILL MÖTET
Klass för förare över 40 år

SVEMO motionerade om att införa en veteranklass vid NM-tävlingarna.
Beslöts att om möjligt ha med klassen på prov nästa år i Finland, for att utröna
intresset.
Regler: Förare får deltaga i klassen från det år de fyller 40 år, med A eller B-licens.
Moderna trialcyklar får användas och klassen skall köra B-banan i sektionerna.
Nordiskt Juniormästerskap

SVEMO motionerade om att den nuvarande Juniorcupen blir ett mästerskap för
Juniorer.
Beslöts att komplettera det redan befintliga NM 50cc, med ett Nordiskt Juniormästerskap.
Regler: NM 50cc.
Cykel upp till 50cc och ålder 12 - till och med det år föraren fyller 17 år.
JNM.
Cykel över 50cc och ålder 12 - till och med det år föraren fyller 17år.
1 de nationella reglementen får inte en tolvårig förare köra en cykel över 50cc, men
mötet valde att följa UEM:s klassindelning, även om inte det blir aktuellt med så
unga förare på stor cykel i nordiskt sammanhang.
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NORDISK SERIE ÅR 2000

För att tillgodose önskemål om fler tävlingar dar de bästa trialförarna får större
konkurens, beslöts att från och med år 2000 genomföra det individuella Nordiska
Mästerskapet med fyra deltävlingar. Varje FMN arrangerar var sin deltävling och
vid den sista deltävlingen, som arrangeras under augusti månad på en EM - VM fri
weekend, körs de övriga klasserna som ingår i Nordiskt Mästerskap.
Danmark beslöt att tills vidare avstå från att arrangera den stora NM-finalen, utan
kör istället den första deltävlingen i NM nästa år.
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REGLER FÖR NORDISKT MÄSTERSKAP OCH LANDSKAMPER

Angående SVEMO:s motion om borttagande av tidsgränsen i sektionerna, beslöts
att 2- minutersgränsen ska vara kvar i NM-reglerna, men arrangör kan avstå från
denna om han upplyser i tilläggsreglerna om andringen.
Svårighetsgraden i NM-sektionerna skall vid de tre första deltävlingarna vara
elitspåret.
Vid den sista deltävlingen skall svårigheten varieras mellan svår B-bana och Elit.
Andra lagsammansättning får göras fram till 60 minuter före första starttid.
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DATUM FÖR NORDISKT MÄSTERSKAP OCH LANDSKAMPER
2000 03
04
05
06
08

12 Danmark
02 Jyväskylä, Finland
14 Norge
18 Sverige
27 Finland

NM Elit
Inomhuslandskamp
NM Elit
NM Elit
NM Elit, Lag, Junior, 50cc, Ladies-cup.

Datum for landskamp Danmark - Norge bestäms senare.
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EM- VM-TÄVLINGAR ÅR 2000 - 2001

Sverige och Norge blev tilldelade var sin EM-tävling nästa år, samt Norge kör
Europeen Ladies cup.
Deltagarna på mötet var överens om att det behövs en långsiktig planering fram till
2005 for att Norden ska kunna få Internationella mästerskapstävlingar under de
kommande åren.
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TÄVLINGSKALENDER ÅR 2000

Beslöts att samordna nästa års tävlingskalender, så att förarna kan deltaga i
grannländernas mästerskapstävlingar.
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ÖVRIGA FRÅGOR

Esa Suhonen informerade om tävlingen Unga talanger 2000 i Helsingfors.
SML arrangerar en stadiontrial for elit och ungdom lördagen den 20/5 2000.
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MÖTETS AVSLUTNING

Magnus Liljeblad tackade for ett givande möte och önskade morgondagens NMarrangör Partille TK lycka till och avslutade mötet.
Vid protokollet

