Protokoll 2009-06-07
Telefonmöte Trialsektionen 4-2009
Deltagare SVEMO
Henrik Lettesjö
Lasse Nyberg
Magnus Liljeblad

Ledamot
Ledamot
Sammankallande

Deltagare inbjudna
Arne Hedin

Adjungerad UEM

Inbjudna ej närvarande
Anders Tibbling

Koordinator SVEMO

1. Mötets öppnande och godkännande av dagordningen
Sammankallande Magnus Liljeblad hälsade alla välkomna.
Mötet godkände dagordningen
2. Val av sekreterare och justeringsman
Mötet valde Lasse Nyberg till sekreterare och Magnus Liljeblad till
justeringsman.
3. Föregående protokoll
Mötet konstaterar att inget protokoll från föregående möte finns utskrivet
och kan därför ej godkänna detta. Även andra protokoll saknas.
4. Rapporter
A) SM 1
Arne Hedin rapporterar att SM som gick i Kinna var en lyckad
tillställning, bra sektioner, mycket åkare i flera klasser och en väl
fungerande organisation i strålande väder.
Mats Ohlsson som av sektionen utsetts till bankontrollant behövde i
stort sett inte genomföra några ändringar.
SM klassens toppåkare ansåg dock att svårighetsnivån var för låg.
B) FIM Läger Ladies
Magnus Liljeblad rapporterar att det planerade FIM Ladies
träningslägret ställdes in med mycket kort varsel pga att inbjudningar
gick alldeles för sent. Det kördes trots allt ett läger men med enbart
svenska deltagare i Partille med Calle Olofsson samt Henrik
Christiansen som tränare åt 6 stycken tjejer. Nytt försök till Ladies
träningsläger görs i oktober månad.

5. Nordiska Mästerskapen Finland
Körs i år i Kyrkslätt inte långt från Helsingfors den 15-16 augusti.
Sektionen har satt ut följande laguppställningar.
Lag Senior – ledare Anders Nilsson.
Adam Thiger, Emil Gyllenhammar, Henrik Christiansen, Jesper Johansson.
Reserv Christoffer Danielsson.
Lag Junior – ledare Magnus Liljeblad.
Eddie Karlsson, Martin Lagergren, Björn Nyckelgård, Anton Hansson.
Reserv Patrik Andersson.
Lag Ladies – ledare Henrik Lettesjö.
Sofia Henriksson, Melina Larsson.
6. Nytt tjejläger
Planeras i oktober och skall samköras med övriga nordiska länder.
7. Övriga läger 2009
Lasse Nyberg skall undersöka om Fredrik Johansson är intresserad av att
ställa upp på ett eventuellt Juniorläger i Nordanstig 27-29 juli.
Tanken är att Nordanstigs MK skall arrangera träningsläger dessa dagar
för breddåkare om alla tillstånd faller på plats samtidigt.
8. Internationell representation
Tanken är att vi skall vara representerade på U-EM & EM deltävlingar.
U-EM i Italien 19:e juli – Magnus Liljeblad närvarar.
EM i Italien 18:e juni – Henrik Lettesjö närvarar.
EM i Polen 19:e juli – Arne Hedin närvarar.
U-EM i Tjeckien 25:e juli – Arne Hedin närvarar.
EM/VM i Frankrike 5-6:e september – Arne Hedin närvarar.
9. Lag-VM 2009
Går i år i Italien, Darfo Boario Terme. Laget tas ut efter Nordiska
Mästerskapen i Finland. Arne Hedin skall närvara och Lasse Nyberg skall
kontrollera om han kan delta och återkommer i frågan.
10. Guldhjälmsreglemente
Sektionen godkände underlaget som Magnus Liljeblad satt samman
utifrån materialet som arbetades fram på Örebromötet.
Skickades nu vidare till Tommy Landin för vidare hantering.

11. Övriga frågor
11 a) Magnus Liljeblad informerar om sin arbetssituation med resor till
nord-Norge under veckorna vilket gör att sektionens telefonmötet måste
hållas helgtid minst fram till oktober.
11b) Kontakt har tagits med kansliet angående bättre samarbete.
11c) Gemensam domarkurs för alla sektioner planeras i höst där bl.a
disciplinära åtgärder skall avhandlas. Henrik Lettesjö tar kontakt med
Lena Bleckman för att hon skall ombesörja att alla våra domare får en
inbjudan till kursen med information om att förbundet och sektionen står
för alla kostnader.
12. Avslutning
Magnus Liljeblad tackade deltagarna för visat intresse och avslutade
därmed mötet.
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