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Lite om hösten 2022

Lördagen den 19 december samlades styrelse och sportgrensansvariga i Vrigstad. Alla var inte med men vi var ändå 
några som fick träffas och i lugn och ro resonera om året som varit och också se lite framåt mot 2023. I rally och 
folkrace har startfälten under året varit mindre än vi hoppats och inte i nivå med det senaste ”normala” året 2019. 
Det blir spännande att följa hur 2023 utvecklas.

Veckan efter var några av de sportgrensansvariga på Bilsportkonferensen i Upplands Väsby och fick träffa de 
centrala utskotten och också kollegor från andra distrikt. Det är tydligt att utskotten fungerar olika bra och det har 
Smålands styrelse haft möjlighet att avrapportera till Förbundsstyrelsen för möjlig förbättring.

Utbildningar m.m.

De två största sportgrenarna har sin utbildningsdagar i mars som vanligt. Folkrace den 11-12 mars och rally helgen 
efter den 18-19 mars. Exakta tider och plats kommer när inbjudan publiceras.

Arbetet med den centrala utbildningsplattformen börjar ta form. Inledningsvis har det skett en inventering av det 
material som finns för grundutbildningar runt om i landet. Vi följer detta med spänning och tillsvidare får våra 
utbildare använda det som finns.

Årsmöte den 18 februari 2022 i Vrigstad.

Äntligen, nu planerar vi för ett fysiskt årsmöte inklusive årsfest och högtidliga prisutdelningar till de DM-serier som 
körts och till de som fixat pallplatser i SM. Även de som borde fått priser och avtackats på inställda festligheter 
kommer att uppmärksammas. Det skall bli fantastiskt roligt att få träffas igen!!!

Arrangörsträffar Rally och Folkrace

Rallykommittén kallar till möte i Vimmerby den 14 januari och Folkracekommittén möter sina arrangörer i Växjö den 
15 januari. Missa inte detta!!

Från Radiostyrd Bilsport

Inom Radiostyrd Bilsport fick Småland två SM/RM vinnare från 
Wäxjö MS.
Alexander Hagberg i 1:12 track samt Viktor Wilk i 1:10 eltouring.
GRATTIS!!!
Till grenen RB hälsar vi också en ny klubb, Sävsjö RC, välkommen!! Alexander Hagberg Viktor Wilk

Hemsida - Viktigt att vet nu !!

Efter att hotet om den totala nedstängningen av SBF:s och SmBF:s hemsida har hängt över oss hela hösten kan vi nu 
glädjande konstatera att den nya är lanserad. Tack vare ett gott arbete av vår webansvarige finns den nu att hitta på 
samma sökväg som innan eller https://www.sbf.se/distrikt/smalandsbilsportforbund. TACK alla inblandade!!

Sist men inte minst önskar vi er alla ett riktigt  GOTT NYTT ÅR!!!


