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PROTOKOLL TRIAL SEKTIONSMÖTE 5-2009
2009-08-09 18.00-20.00 Telefonmöte

Deltagare SVEMO

1

Henrik Lettesjö

Ledamot

Lars Nyberg

Ledamot

Magnus Liljeblad

Sammankallande

MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV
DAGORDNINGEN
Ordförande Magnus Liljeblad öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Dagordningen
godkändes.

2

VAL AV JUSTERINGSMAN
Förslag:

Magnus Liljeblad valdes till justeringsman och Henrik Lettesjö till sekreterare.

3

FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Protokoll 4-2009 granskades och godkändes samt lades till handlingarna.

4

ÄRENDEN

4.1

Nordiska Mästerskapen Finland

( Id: 32 )

Utifrån resultatet från SM tävlingen i Björkvik är rätt lag uttaget. Lagledare är Johan Svensson,
Magnus Liljeblad samt Henrik Lettesjö. Magnus har löst boendefrågan och Henrik tar med
medaljer och landslagskläder.

4.2

FIM tjejläger

( Id: 33 )

Nytt tjejläger ordnas i höst. Dialog förs med Anders Tibbling. Inbjudan skall gå ut i augusti,
Henrik Lettesjö tar fram förslag. Förslag på dayum är den 10-11 oktober. Henrik Lettesjö skall
kontakta Jan-Erik Mellberg för att se om lägret kan hållas i Kinna. Sektionen skall ta kontakt med
Johan Svensson under NM för rollen som tränare. Förslag har framförts att ha en tränarutbildning
i samband med lägret.
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4.3

Lag-VM 2009
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( Id: 34 )

Laget tas ut efter Nordiska Mästerskapen. Planen är att åka ner med fyra förare samt en reserv.
Magnus, Henrik och Lasse är representanter på plats. Magnus har bokat boende och skall även
boka flygbiljetter.

4.4

Elitsatsningsmedel från RF

( Id: 35 )

Pengar för elitsatsning finns för sektionerna att söka via SVEMO centralt. Trialsektionen kommer
att söka och ett förslag är en större satsning på EM för tjejer. Samtal med förarna görs i samband
med NM.

5

RAPPORTER

5.1

Ekonomi

( Id: 16 )

Magnus Liljeblad rapporterade om den ekonomiska statusen och att den ligger i linje med budget.

5.2

SM 2

( Id: 17 )

Henrik Lettesjö var representant vid den andra SM tävlingen samt Lag-SM i Björkvik. 69
individuella startande på lördagen respektive sju lag på söndagen. Tävlingen kördes i strålande
solsken, sektionernas svårighetsgrad var lagom. Genomgående god spridning av prickbelastning i
respektive klass.

5.3

Em/VM Italien

( Id: 18 )

Henrik Lettesjö var representant vid EM och VM i Barzio, Italien. Två svenska förare var på plats,
Emil Gyllenhammar och Martin Lagergren. Gyllenhammar placerade sig på nionde respektive
åttonde plats och Lagergren slutade på 28:e respektive 25:e plats. Depåområdet höll god standard
med tillgång till bra faciliteter. variernade sektioner med bra svårighetsgrad.

5.4

Ungdoms-EM Italien

( Id: 19 )

Magnus Liljeblad var representant vid Ungdoms-EM i Pragelato, Italien. Svensk förare var Eddie
Karlsson som slutade på åttonde plats. Bra anläggning och faciliteter. Ett orosmoln var dock att
det var dåligt med startande.
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5.5

FIM-möte Genéve
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( Id: 20 )

Lasse Nyberg var representant vid FIM mötet i Genéve. Med kort varsel hade FIM kallat till möte
för nationsförbunden samt motorcykeltillverkarna. Detta för att diskutera den vikande trenden
startande i både internationella och nationella mästerskapen. Tillverkarna vill spara pengar, bland
annat genom att minska antalet bibs.
Övriga förslag som framkom var att ta bort minders, införa no stop trial igen samt att förare inte
skall få titta i sektionerna under tävlingsdagen. Olika länder har olika behov. I Storbritannien är
återväxten god och Italien har gott om förare men färre som tävlar. Ett bekymmer i sydeuropa är
att hitta områden att åka på.
FIM har tillsatt en marknadsavdelning för att bättre kunna marknadsföra VM tävlingarna.
protokoll från mötet kommer att skickas från FIM.

9

ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor.

10

NÄSTA MÖTE
Tid och plats för nästa möte bestäms.

Sektionen återkommer med datum och tid för nästa möte.

11

AVSLUTNING
Mötet avslutas.

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet
2009-08-11
Henrik Lettesjö

Justerat via mail
2009-08-12
Magnus Liljeblad

