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PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 2-2012
2012-03-23 (19.00-21.00)

Deltagare SVEMO
Anders Tibbling

Koordinator

Peter Alfredsson

Ledamot

Nils Granath

Ledamot

Lars Nyberg

Sammankallande

Gäster

1

Henrik Lettesjö

Adjungerad

Magnus Liljeblad

Adjungerad

MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV
DAGORDNINGEN
Lars Nyberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Mötets dagordning fastställdes.
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VAL AV JUSTERINGSMAN OCH SEKRETERARE
Anders Tibbling valdes till sekreterare och Lars Nyberg till
justeringsman.
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ÄRENDEN

4.1

Elitsatsning 2012

( Id: 104 )

Peter Alfredsson presenterade sektionens elitsatsning för
perioden 2012-2014. Grunden är formad där Peter
Alfredsson är förbundskapten, Johan Svensson och Herik
Christiansen är tränare. För tillfället så är en tränarplats vakant i
organisations staben. Målet är att även denna plats skall
tillsättas under året.
Fram till att denna plats är tillsatt så kommer tränare att bjudas
in utefter behoc och kompetens beroende på läger.
Satsningen kommer att ifrån dagslägets elit trup på fyra förare
utökans med en ungdoms/Future grupp med yngre förare som
kommer att ges möjligheten att delta på elitläger i olika former.
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4.2

Idrottslyftet 2012
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( Id: 105 )

Nils Granath presenterade åretsd Idrottslyfts projekt som är
framtaget för Trial. Klubbarna har nu möjlighet att delta i
projektet som går ut på att utöka trialverksamheten genom prova
på verksamhet. De klubabr som går med i projektet kommer att
erhålla en eller två El trialcyklar för att ha möjlighet att nå ut
enklet till nya yngre förare som skall ges möjlighet att prova på
sporten. Efter att första delen av projektet är genomfört så
erhåller klubben yttligare stöd om 15000 kr för att utveckla sin
verksamhet. Mer information om projektet kommer att finnas på
svemo.se/trial
4.3

EM 2013

( Id: 106 )

FMCK Borås har inkommit med en ansökan om att stå som värd
och arrangör för en EM tävling 2013.
Sektionen tillstyrker ansökan och rekommenderar klubben till
SVEMO styrelse.
4.4

Träningsläger Tyskland

( Id: 107 )

Peter Alfredsson rapporterade om upplägget för träningslägret i
Tyskland.
Intresset är stort förr att delta, i dagsläget så är det 22 anmälda
förare.
Lägret har utökats från Ungdom och Dam till att även innefatta
Elitförarna.
4.5

Regeländringar 2012

( Id: 108 )

De regeländringar som är aktuella för 2012 är att Ladies Cup har
uppgraderats till Dam SM. Magnus Liljeblad ansvarar för att
forma reglerna för detta mästerskap.
Den andra stora förändingen är att sektionen har beslutat
att ta SVEMO TA i drift trial för SM under 2012.
Detta innbär att klubbarna skall sköta anmälan i systemet samt
redovisa resultaten från varje tävling.
Förarna måste nu skapa sig en profil i SVEMO TA för att göra
anmälan till respektive SM tävling.
Breddseriera skall endast använda systemet för anmälan av
tävling och tävlingsrapport.
4.6

Fortbildning Örebro 24/3 2012

( Id: 109 )

Sektionen planerade innehållet i för fortbildningen.

2012-05-30

4.7

Breddserierna
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( Id: 110 )

Lars Nyberg föredrog hur breddserierna komemr att köras under
2012. Sektionen diskuterade hur deltagarantalet i serierna skulle
kunna ökas för att stärka sporten.
Norrlandscupen är fastställd och kommer 2012 att innhålla 7
deltävlingar.
Östtrial kommer inomkort att fastställa sin kalender.
Sydvästen läggs tyvärr på is under 2012.
4.8

40+ SM

( Id: 114 )

Sektionen planerar att införa en veteran Cup i samband med 40+
SM.
Sektionen ska se över förutsättningarna för att arrangera
arrangemanget så ekonomiskt som möjligt.
Då 40+ Sm endast avgörs vid en tävling skall sektionen ansöka
om att tillfällig licens skall vara möjlig att nyttja.
4.9

Kläder Domare och Landslag

( Id: 111 )

Sektionen beslutade att de förare som deltar i internationella
mästerskapstävlingar 2012 skall erhålla en Pike tröja av
landslagstyp för att bära vid invigning och prisutdelning vid
respektive tävling.
Sektionen beslutade att införskaffandet av domarkläder skjuts till
säsongen 2013. I samband med att den manual som innefattar
supervisorns uppdrag är klar och skickas ut så kommer även
detta utskick att inefatta klädsel för uppdraget.
Lars Nyberg ansvarar för att framställa en manual för
supervisors.
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4.10

Införande av SVEMO TA
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( Id: 112 )

Då sektionen har beslutat införa SVEMO TA för säsongen 2012
så innebär detta att de klubabr som ännu inte är anslutna till
riksidrottsförbundets Idrott Online gör det.
Alla tävlingar som tidigare anmälts manuellt på papper tidigare
nu skall ansökas i SVEMO TA av klubben själva.
manual för hantering av systemet finns på svemo.se
de tävlingar som skall anmälas i systemt är precis som tidigare
Klubbtävling Enklaretävling Nationell tävling.
För SM tävlingarna så tas systemet i drift fullt ut med
föraranmälan och resultathantering samt tävlingsrapport.
För breddserierna så gäller endast att tävlingsanmälan samt
tävlingsrapport skall hanteras i systemet.
Support till klubbarna som skall använda systemet finns att få
via SVEMO kansli, antingen via mail eller telefon.
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ÖVRIGA FRÅGOR
Benämningen Domare ändras till Supervisor
Förbundets tävlingskommitté har beslutat att ändra
benämningen på domare till supervisor. Ändringen träder i kraft
stegvis och från 2013 implementerat inom verksamheten.
Domar/Supervisor tillsättning för SM
Sektionen fördelade uppdragen för årets SM tävlingar.
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NÄSTA MÖTE
Något datum för kommande möte fastställdes ej vid mötet.

11

AVSLUTNING
Lars Nyberg avslutade mötet och tackade samtliga
mötesdeltagare för deras delaktighet.

