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PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 1-2013
2013-01-08 (20.30-22.00) telefonmöte

Deltagare SVEMO
Peter Alfredsson

Ledamot

Nils Granath

Ledamot

Lars Nyberg

Sammankallande

Gäster
Magnus Liljeblad

1

Adjungerad

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

2

VAL AV JUSTERINGSMAN
Lars Nyberg valdes till sekreterare och Peter Alfredsson till
justeringsman.

3

ÄRENDEN

3.1

X Trial SM

( Id: 131 )

Samtliga antagna förare har tackat ja till att starta.
Frågor om utrustning har kommit från förare och vi hänvisar till
regelverket. En del oro över höjden på hindren finns, detta skall
vi ta upp med Marcus. Möteslokal för sektionen,
tävlingsledningen samt förarna bör finnas i anslutning till
arenan. Micke Wennman skall agera andradomare. Peter tar med
tävlingsvästar, kolla med Marcus om funktionärsvästar, om detta
inte finns skall förbundskläder användas.
Underlag på golvet? Förarna önskar OSB-skivor.
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3.2

Elit & Future
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( Id: 132 )

Träningssamling i bunkern i Ale, Emil Gyllenhammar hade satt
samman ett upplägg för träning på konstgjorda hinder där de
flesta västkustförare var på plats och tränade.
Peter har satt samman en planering samt tagit ut ett antal förare
i Elit respektive Future & Svemo Dam.
Ribban sätts lägre men tydligare än 2012.
Nytillkommen tränare är Emil Gyllenhammar.
Förarna som ingår i vår satsning skall föra obligatorisk
träningsdagbok.

3.3

Internationellt

( Id: 133 )

FIM har skickat ut ett förslag till nya regler för No-Stop på VM till
Trialkommissionen. En instruktionsvideo för regelbedömning
skall skickas ut till övriga federationer och arrangörer. FIMEuropé inför samma regler för EM vilket innebär. Förutom nostop regeln införs justeringar på antalet sektioner samt tid i
sektionen tas bort.

9

ÖVRIGA FRÅGOR
Peter Alfredsson har bjudits in till Idrottsgalan i Stockholm.
FIM seminariet som skall köras i Göteborg, vi måste få detta
klart, Lasse kollar med kansliet om allt är klart.
Peter kollar med Emmelie & Linnea om dom kan närvara på MCmässan och presentera sporten samt EM i Borås. Och kollar med
Stefan Lang hur tänket är. Vi hör med FMCK Borås också.

11

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

