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PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 5-2012
2012-12-18 (20.30-22.00) Telefonmöte

Deltagare SVEMO
Anders Tibbling

Koordinator

Peter Alfredsson

Ledamot

Nils Granath

Ledamot

Lars Nyberg

Sammankallande

Gäster
Marcus Frändèn

1

Promotor X-Trial SM

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

2

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

4

ÄRENDEN

4.1

X Trial SM

( Id: 127 )

Sektionen uppdaterade Marcus Frändèn på de regeländringar
som gjorts inför 2013.
Olika tävlingsupplägg diskuterades för att skapa ett atraktivt och
bra format för tävlingen samt att försöka ge förarna så mycket
körtid som möjligt.
Tävlingsledare blir Lars Nyberg.
Sektionsdomare blir Peter Alfredsson och Henrik Lettesjö.
Huvuddomare blir Magnus Liljeblad.
Löpande information om tävlingen kommer att publiceras på
x-trial.se, svemo.se samt på de Facebookgrupper som är kopplade
till svensk trial.
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4.2

SVT Sändningsplan för X Trial SM

2 (3)

( Id: 128 )

SVT har presenterat följande upplägg gällande mediatäckning för
X Trial. Tävlingen kommer att sändas LIVE på svtplay.se
20.00 fredag kväll direkt efter tävlingen är avslutad så kommer
ett samandrag på ca 1 timme att visas i SVT24
Sammandraget kommr att innehålla lite från kvalet samt finalen.
Under lördagen så kommer tävlingen att visas i Vinterstudion
genom ett sammandrag på 30 minuter. Troligtvis så kommer det
ligga lördag förmiddag.
4.3

Förare kvalificerade att delta

( Id: 129 )

Sektionen fastslog att deltarantalet skall vara 14 förare.
Fem förare är direktkvalificerade utifrån föregående års resultat.
Ib Andersen,
Eddie Karlsson
Chrisoffer Leirvaag
Martin Lagergren
Jesper Johansson
Övriga 9 platser är sökbara för övriga förare.
Om någon av ovanvarande förare tackar nej så skall även
denna plats fyllas för att bibehålla fullt startfält.
De förare som anmäler sig till tävlingen kommer att värderas
utifrån sina resultat under föregående år och där efter erbjudas
alternativt nekas plats i tävlingen.
Anmälan till tävlingen görs i Svemo TA.

4.4

FIM Trial Seminar 2013

( Id: 130 )

Sektionen planerar att ansöka till FIM om ett Trial seminarie
i Sverige under 2013.
Föreslaget datum för seminariet är 6-7 april alternativt 13-14
april på Landvetter i Göteborg.
Behovet av utbildningen är stort både för Sverige och Norge som
båda har EM tävlingar under 2013. Detta gör att ett nordiskt
semiarie skulle passa väldigt bra.
Antalet deltagare är ca 12 st från Svemo och NMF, från övriga
nordiska länder kan det ev. komma deltagare.
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ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor

10

NÄSTA MÖTE
Ett avstämningsmöte inför X Trial i Falun planerades in till den
24 januari i Falun. Tid och exakt plats informeras deltagarna om
senare.

11

AVSLUTNING
Lars Nyberg avslutade mötet och tackade samtliga deltagare för
deras engangemang.

