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Årsmötet
för verksamhetsåret 2017 kommer att hållas söndag den 18 februari 2018, klockan 13.30,
Scandic Hotell Bollnäs.
Vi börjar dagen med att bjuda alla årsmötesdeltagare på lunch klockan 12.00 och avslutar
dagen med kaffe.
Anmäl ert deltagande som vanligt via länk på hemsidan. Meddela senast 11 februari till
sekreterare@nnbf.se om ni kommer till lunch så att vi kan förbeställa förtäringen.
Valberedningen
har börjat sitt arbete inför kommande årsmöte. Har du/ni förslag på personer som kan vara
intresserade av att arbeta i distriktets styrelse eller som distriktsfunktionär (Sportgrensansvarig, domare, rådgivare eller tekniker) meddela till valberedningen via mail eller ring,
kontaktuppgifter finns på hemsidan.

Kurser
Flera kurser är planerade till våren som rally, folkrace, dragracing, säkerhet, miljö,
rallycross och juridikkurser.
Beklagar att licenskurs A och B i rally tvingades ställa in.
Säkerhetskursen vänder sig till alla som arbetar med säkerhet vid tävlingar.
Vi kommer att se till att lägga kurser så att de inte krockar med varandra utan att ni kan
planera vilka ni vill gå.
Inspirationsträff i Uthållighet kommer att ske i Ludvika 28/12. Se NNBF:s hemsida.

Nya Tävlingsformer
Med sina olika grenar blir allt populärare att arrangera i klubbarna. Ta kontakt med Micke
Dahlstedt som är sportgrensansvarig om ni vill ha besök hos er i klubbarna. Det är flera
klubbar som är på gång med verksamheten. Mest populär är nog uthållighetstävlingen där
teamet tävlar om att få de flesta varven. Micke som även kallas Putte når ni via
nyatavlingsformer@nnbf.se mera kontaktuppgifter finns på hemsidan.
Bilorientering
Distriktet har nu en ny sportgrensansvarig, Bosse Haraldsson från Söderhamn. Vi hälsar
Bosse välkommen och tackar Sigge Henriksson för den tid han varit ansvarig i distriktet.
Vision 2020
Kännetecknas av Glädje, Action, Säkerhet och Ansvar.
Bilsportfamiljen arbetar tillsammans och ju fler vi blir desto roligare har vi. Visionen har
också olika mål att vi ska bli fler medlemmar och att vi har flera med licenser. Ni utbildar
och rekryterar till er klubb och gör olika projekt för era ungdomar. Pengar finns att söka via
idrottonline hos förbundet med en enkel projektansökan.
F-licensen
den nya licensen som klubben ”kan ge till sina funktionärer” som är med på tävlingar.
En enkel genomgång innan tävlingen vad personen i fråga ska göra under dagen. Gör en
ansökan som sedan skickas in till licensavdelningen och ”plastbrickan kommer på posten”.
Personen måste vara med i en förening och betala medlemsavgift – det första året
kan man bjuda på avgiften - för att få in flera till funktionärsbanken.
Det här kan också få personer att fortsätta att utbilda sig och klassa upp licensen.
På SBF:s hemsida finns den nya utbildningsstrukturen att läsa.
Ungdomar i distriktet.
Under början på nästa år tänkte vi åka ut och ha öppna ungdomsträffar på lite olika ställen
i distriktet. Vi tänker bjuda in alla intresserade ungdomar för lite inspiration och kika lite på
vad som behövs för att få igång lite ungdomsverksamhet ute i distriktet. Information
kommer på hemsidan och på Facebook.
Vill ni i er klubb att vi kommer och träffar era ungdomar för en inspirationskväll så kommer
vi gärna. Vi hjälper gärna till och är bollplank för er ungdomsverksamhet.
Vi måste satsa på ungdomarna, det är dom som är framtiden.
Hör gärna av er till Annika eller Jocke på ungdom@nnbf.se
Eller ring någon av oss.
Idreprojektet
Annika och Jocke har dragit igång ett projekt i Idre. Idre är en helt vit fläck på NNBF
kartan, det finns många motorsportintresserade, men det är 16 mil till närmaste
motorklubb. Första helgen i november var Jocke och Annika från Nnbf och Mikael
Johansson och Sune Rickardsson från Lima Motorsällskap till Idre för en motorsportkväll.
Det kom ca 35 intresserade och det blev en mycket givande kväll. Jocke höll en
inspirationsföreläsning, Micke och Sune pratade om vad Lima har för verksamhet och vad
de gör för bygdens ungdomar. Vi pratade om att anordna en uthållighetstävling i vinter i
Idre och många var väldigt positiva till det.
Planen på sikt är att få igång en klubbverksamhet och lite aktiviteter i det nordvästra
hörnet i distriktet.
Vi har sökt och beviljats stöd från idrottslyftet, då den här satsningen ligger helt i linje med
bilsportförbundets vision 2020. Är ni nyfikna på vad som händer i det här projektet, om ni
har idéer eller vill hjälpa till så är ni välkomna att höra av er till Annika eller Jocke. Ni når
oss på mailadressen ungdom@nnbf.se

Ungdomsprojektet
Vi har haft en träff i Järbo där Jocke pratade om marknadsföring och sponsring. Efteråt var
vi och käkade och åkte vidare till Gävle för en eftermiddag med gokart. Vi pratade även en
del om uthållighetstävlingar och att vi ska försöka lära ungdomarna mer om
tävlingsplanering och vad som krävs av en funktionär. De av ungdomarna som vill ska
även få möjlighet att prova på att köra någon uthållighetstävling.
Vi söker fortfarande fler ungdomar som vill delta i projektet, gärna från Dalarna, då det är
lite tunt därifrån för tillfället. Så vet ni någon ungdom som är driven, sportslig, ödmjuk och
nyfiken? Hör gärna av er med förslag till ungdom@nnbf.se
Miljö.
Vision 2020 har även ett mål och det är att alla klubbar ska vara miljöcertifierade till 2020.
Idag har vi klubbar som inte är certifierade och naturligtvis vill distriktet uppnå det målet.
Vi kommer att arbeta vidare med att kontakta dessa klubbar och vi hoppas att det ska ge
ett bra resultat. Finns frågor ta kontakt med Jeanette på miljo@nnbf.se.
Nedan finns en sammanställning av läget för klubbarna inför 2018.
Går ut under 2018
AMF Årsunda
Bollnäs MK
Fredriksbergs MK
Gestrike RT
Idkerbergets MK
NC Färnäs MF
Rättvik RK
Skutskärs MS
SMK Hedemora
SMK Hälsinge
Nu
Småbacka MK
Vansbro MK

Utgångna
Avesta RC Klubb
Custom Car Club
DRC Ljusdal
Grangärde RRC
Hamrånge MK
Ilsbo MK
SHRA Avesta
Siljan BRK
Svärdsjö MK

Har aldrig haft cert
eller gått ut sedan
lång tid
Hedesunda MK
Hofors MK
MRC Hudik
Venjans MK
Woxnadalens MK

Nu gäller det att undersöka för de som tänker arrangera tävling under 2018 att se till att
det finns en gällande certifiering en månad före arrangemanget.
För detta påstående finns klara regler i G 2.3.
NNBF.s certifieringslista över godkända certifieringar finns på nnbf.se
Här finns uppgift om certifieringstid samt omfattningen på certifieringen.
Certifieringsansökningar sänder klubben till vår miljörådgivare (MRG) adress ovan.
Banlicenser
Nu finns en uppdaterad lista över godkända banor, samt även EJ godkända banor
i distriktets klubbar. Det är upp till arrangören att tillse att den bana som skall
användas har en giltig banlicens. Det blir inget tillstånd utan giltig banlicens.
Banlicenslistan finns på www.nnbf.se.
Om det finns färskare banlicenser så är det bara att mejla till nissbohill@telia.com med en
uppdaterad utgåva.

Styrelsen önskar er alla en riktigt God Jul och ett
Gott Nytt År.
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