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PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL NR52010
2010-09-22 (20.00-22.00) Telefonmöte

Deltagare SVEMO
Anders Tibbling

Koordinator

Lars Nyberg

Ledamot

Henrik Lettesjö

Sammankallande

Gäster

1

Arne Hedin

Adjungerad

Magnus Liljeblad

Adjungerad

MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV
DAGORDNINGEN
Henrik Lettesjö öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Mötets dagordning godkändes.

2

VAL AV JUSTERINGSMAN
Till justeringsman valdes Henrik Lettesjö och till sekreterare
Anders Tibbling.

3

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

4

RAPPORTER

4.1

Ekonomi

( Id: 57 )

Sektionen tog del av aktuell ekonomirapport.
Sektionen följer budget.
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4.2

VM Tjeckien

2 (4)

( Id: 58 )

Förarna åkte ner till Tjeckien med gemensam teambuss.
Resan tog något längre än planerat. Hela ekipaget kom ner till
tävlingsplatsen efter att sektionerna varit öppna för inspektion av
förarna. Arrangören var dock ålagd av tävlingsledningen att göra
så pass omfattande ändringar i banan att ny förarinspektion
erbjöds under lördagen.
De svenska förarna fick nu chans att bekanta sig med banan
efter ändringarna.
De svenska förare som deltog var Martin Lagergren, Jesper
Johansson och Emil Gyllenhammar.
Bästa svenska resultat svarade Emil Gyllenhammar för med en
7:e plats i Junior VM klassen.
Det var bra väder under hela tävlingen och ett bra arrangerad VM
tävling.
Vår satsning att använda teambuss slog väl ut och skapade
mycket diskussioner i depån bland såväl andra förare som
förbund.
De svenska förarna låg kvar i Tjeckien fram till tisdag och tränade
inför Lag VM i Polen kommande helg.

4.3

Lag VM Polen

( Id: 59 )

Vädret var dåligt under hela lag VM. Regnet skapade vissa
problem dock inga helt avgörande.
Lasse Nyberg var förbunds delegat och deltog vid alla möten.
arrangemanget var mycket bra, faciliteter som duschar och
toaletter var mycket bra.
Resultatmässigt så levde herrarna inte upp till den nivå som
förväntades.
Diskussioner fördes kring ev. orsaker till att förarna körde under
sin kapacitet vid Lag VM.
Sverige slutade på en 8:e plats i B-gruppen som vanns av Norge.
Damerna levde upp till den kvalité som förväntades och gjorde en
klart godkänd tävling efter sin förmåga.
Damerna slutade 9:a totalt.
Satsningen på att använda en teambuss var mycket lyckad.
En riktig höjdare oh skapade en bra teamkänsla.
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4.4

EM / Ungdoms EM Tjeckien

3 (4)

( Id: 60 )

En väldigt bra arrangerad tävling. Vädret var dåligt men såväl
bana som depå håll hög klass trots de blöta förutsättningarna.
De svenska insatserna var mycket bra.
Eddie Karlsson slutade 3:a i tävlingen och slutade även total 3:a i
hela Ungdoms EM efter mycket starka insatser under hela
säsongen. Eddie lyckades vara på pallplats under seriens
samtliga tävlingar.
Magnus Liljeblad slutade 2:a i veteranklassen men lyckades trots
detta behålla ledningen i EM och slutade som Europa Mästare i
veteranklassen.
Marcus Eliasson slutade 2:a i den internationella klassen och
Anton Lorensson slutade 5:a i samma klass.

5

ÄRENDEN

5.1

Ladiesläger

( Id: 64 )

Norge bjuder in till damläger den 8-10 oktober.
Våra svenska förare är mer än välkomna att delta.
Sektionen beslutade att stötta de tjejer som vill delta med att
betala lägeravgiften.
Sektionen för diskussion med Leif Andersson om att
arrangera ett tjejläger i Sverige.
5.2

Trialkalendern 2011-2012

( Id: 65 )

Sektionen önskar uppskov till 1 dec med inlämning av
ändringar i reglementet inför den nya kalendern.
Sektionen anser att de ev regeländringar som kommer att göras
internationellt kan påverkar oss så mycket att de önskar anpassa
de svenska reglementet så att det harmoniserar i så stor
utsträckning som möjligt.
Henrik Lettesjö är sektionsansvarig för regelskrivningen.
5.3

Nationellt grenmöte

( Id: 66 )

Trialsektionen beslutade att nationellt grenmöte skall hållas den
13 november i Kinna.
Mötet kommer att hållas i anslutning till farsdagstrialen.
Tid och exakt plats kommer att publiceras på SVEMO.se
inom en snar framtid.
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5.4

Nordisktmöte i Köpenhamn 1 oktober
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( Id: 67 )

Lars Nyberg representerar trialsektionen vid det nordiska mötet i
trial den 1 oktober.
5.5

SM Indoor Trial

( Id: 68 )

Sektionen beslutade att ansöka till SVEMO styrelse om att få
arrangera SM i Indoor Trial.
Sektionen beslutade även att om ett positivt beslut fattas av
SVEMO styrelse gällande införandet av SM i Indoor Trial så skall
denna tävling genomföras i samband med SM Veckan i
Sundsvall.

9

ÖVRIGA FRÅGOR

10

NÄSTA MÖTE
Något nytt datum för sektionsmöte beslutades ej.
Henrik Lettesjö ombesörjer kallelse via mail när lämpligt datum
finns.

11

AVSLUTNING
Henrik Lettesjö avslutade mötet och tackade alla mötesdeltagare
för deras delaktighet.

