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PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 4-2012
2012-10-15 (20.00-22.00)

Deltagare SVEMO
Anders Tibbling

Koordinator

Peter Alfredsson

Ledamot

Nils Granath

Ledamot

Lars Nyberg

Sammankallande

Gäster
Magnus Liljeblad

1

Adjungerad UEM

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

2

VAL AV JUSTERINGSMAN OCH SEKRETERARE
Anders Tibbling valdes till sekreterare och Lars Nyberg till
justeringsman.

3

RAPPORTER

3.1

Ekonomi

( Id: 97 )

Sektionen följer budget och läget är stabilt.
Några reseräkningar släpar dock fortfarande gällande lag VM
samt några andra sektionsuppdrag.
Dessa kommer troligtvis in under oktober.
Diskussioner fördes kring budgetarbetet inför säsongen 2013.
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3.2

Trial des Nations
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( Id: 94 )

Peter Alfredfsson rapporterade från Lag VM.
Damerna inledde uppladdningen med att åka ner en vecka
tidigare och deltog då vid två individuella VM tävlingar.
Emmelie Andersson presterade väldigt bra vilket resulterade i att
hon valdes till årets Rookie inom damtrialen.
Det samlade intrycket av damernas insatts under lag VM är att
de presterade väl och slutade på en 9:de plats.
Kvalitetsmässigt så skiljer det fortfarande väldigt mycket mellan
Spanien och de övriga nationerna vilket gör att tävlingen bli lite
avslagen när det gäller kampen om guldet.
Herarna började skakigt med en hel del onödiga missar under
första varvet vilket gjorde att närmsta konkurrenten tyskland fick
en ledning på 20 prickar inför andra varvet.
Laget samlade sig och genomförde andra varvet med betydligt
bättre skärpa och focus.
Detta gjorde att vi knappade in på tyskland under hela varavet
och det hela avgjordes på sista sektionen.
Efter sista sektionen så slutade Sverige och Tyskland på samma
antal prick och avgjordes till vår fördel på flesta antal nollor.
Detta gjorde att vi tog andraplatsen i B gruppen bakom Tjeckinen
som vann och tyskland bakom oss på en tredjeplats.
Stämningen var mycket bra i hela trupp och alla ledare gjorde ett
jättebra jobb.
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3.3

NMC Nordic Meeting Reykavik
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( Id: 95 )

Lasse Nyberg rapporterade från NMC (Nordiska mötet).
Danmark hade tidigare anninserat att de hade möjlighet att
närvara, utöver damnarks bortfall så var de övriga nationerna
representerade vid mötet.
De regeländringar som gjordes finns publicerade på svemo.se
under fliken NMC på trialsidan.
Den stora förändringen är att det nordiska mästerskapet nu har
öppnats upp för deltagande från de baltiska länderna.
Detta kommer med stor sannorlikhet att göra att konkurrensen
på framförallt damsidan kommer att bli tuffare samt att antalet
lag kommer att öka vilket är bra för utvecklingen av sporten och
mästerskapet.

3.4

Elitsatsningen

( Id: 96 )

Peter Alfredsson avrapporterade årets elitsatsning samt
presenterade delar av kommande års satsning.
3.5

Idrottslyftet

( Id: 98 )

Nisse Granath redovisade utvecklingen och genomförandet av
idrottslyft projektet för trial.
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4

ÄRENDEN

4.1

Tävlingskalendern för 2013
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( Id: 120 )

Diskussioner fördes kring hur ett tänkbart upplägg för Sm 2013
skulle kunna se ut. Både FIM och UEM har presenterat sina
kalendrar för 2013. De datum som presenterats för EM och VM
kan ev ställa till det lite i planeringen.
Sektionen jobbar för att presentera en bra och möjlig kalender.
kalendern publiceras inom kort på svemo.se
Em tävlingarna i Polen som tidigare utannonserats från UEM är
strukna. UEM jobbar förnärvarande med att hitta en lösning, ev
kommer tävlingarna att slås ihop med andra EM tävlingar och
adessa då körs som tvådagars.
Nordiskt Mästerskap kommer 2013 att genomföras sent på
säsongen i Norge.
Sektionen uppmanar de klubbar som inte redan nu har ansökt
om SM tävlingar för 2013 att genast inkomma med ansökningar
för att underlätta planeringen.
4.2

SM Status

( Id: 121 )

Nivån på årets SM tävlingar har varierat och fördelningen av
antalet mindre svåra till svåra sektioner har varit olika i varje
tävling och inte riktigt följt de anvisningar som finns.
Denna utveckling har troligtvis skett utifrån att funktionen
banbesiktare har utgått i år och att klubbarna själva har
ansvarat för sina banor.
Ett förslag som diskuterades för att få en mer jämn fördelning av
svårighetsnivåerna på sektionernan var att tillsätta en jury för
respektive tävling med tredeltagare som tillsammans ansvarar för
att nivån följer de riktlinjer som satts för SM. Juryn skulle då
ersätta den enmansjury/domare som tidigare använts vid SM.
För att underlätta för klubbarna beslutades att Magnus Liljeblad
skall se över det material som norska förbundet har tagit fram för
byggnation av sektioner. Tanken är att forma ett svenskt material
som skall finna som stöd och riktlinjer för kommande SM
tävlingar.
Målet med framtagandet av banbyggar materialet är att det skall
vara klart och framtaget till trailmötet i Mars som 2013 kommer
att flyttas från Örebro till Norrköping och hållas i Svemohuset,
förbundets nya kansli.
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4.3

Trialriksdag och Grenårsmöte i Kinna
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( Id: 122 )

Vid trialriksdagen och grenårsmötet så kommer sektionen vara
representerad genom Lars Nyberg och Nisse Granath samt
Magnus Liljeblad som adjungerad.
4.4

Reglementet 2013-2014

( Id: 123 )

Sektionen gav Magnus Liljeblad i uppdrag att se över
regeluppdateringen samt föra in de regeländringar som tidigare är
tagna.
4.5

Sektionsmöten 2013

( Id: 124 )

Sektionen beslutade att genomföra 8 st sektionsmöten under
2013. En fast mötesplan skall tas fram med fasta datum.
Mötesplanen kommer att presenteras av Lars Nyberg under
hösten.
4.6

Utbildning och Miljö

( Id: 126 )

Sektionen beslutade att arbetsuppgifterna rörande miljö och
utbildning skall ges till Nisse Granath. Nisse kommer att vara den
person i sektionen som kommer att vara kontaktperson mot
utbildning och miljökommittén.

9

ÖVRIGA FRÅGOR
Ungdoms och Damansvarig
Lars Nyberg lyfte frågan om hur vi rekryterar en ungdoms och en
damansvarig till sektionen.
Frågan diskuterades.
Svemo TA
Anders Tibbling redogjorde för utvecklingen av systemet och
vad som är klart och vad som kommer vara klart till 2013.
Nya tävlingsvästar inför säsongen 2013
Peter Alfredsson tog upp behovet av att köpa in nya västar till
SM. För att finna en finansiering av inköpet så krävs att
rättigheterna för SM skrivs över från Sparkplug AB till Sektionen
så att försäljningsmöjligheterna blir tillgängliga.
Lars Nyberg kontaktar Per Westling i rättighetsfrågan.
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AVSLUTNING
Lars Nyberg avslutade mötet och tackade alla mötesdeltagare för
deras engagemang.

Sekreterare
Anders Tibbling

justerat

