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Nr 40 Mars 2019
Hej på er!
Våren är äntligen i antågande och man känner hur man vaknar till liv. Vintersäsongen börjar
gå mot sitt slut och motorsportssverige vaknar så sakteliga upp till en ny grus och
asfaltssäsong. Jag hoppas vi i Nedre Norra skall kunna visa övriga Sverige att vi är ett distrikt
att räkna med oavsett om de kommer till att arrangera tävlingar/evenemang eller att visa
upp oss på tävlingsbanan. Kom ihåg fair race och att alla gör detta för att man tycker det är
roligt. GLÖM INTE BORT ATT HA KUL!

Årsmöte och nytt verksamhetsår
Den 24 februari ägde distriktets årsmöte rum i Tällberg. Under mötet så valdes en ny
ordförande för distriktet, Elinore Selldén. Vi vill än en gång passa på att tack Eva Eriksson för
lång och trogen tjänst genom åren som ordförande. Ett stort tack även till Åke Andersson
som under otaligt många år skött klubbens ekonomi men nu lämnat sitt uppdrag i styrelsen.
Nya styrelsen ser ut som följande:
Ordförande:
Elinore Selldén (ny på sin post)
Vice Ordförande:
Urban Larsson
Sekreterare:
Åsa Malkusson
Kassör:
Susanne Jonsson (ny på sin post)
Ledamot:
Annika Wickström
Ledamot:
Annsofi Wikström (ny på sin post)
Ledamot:
Sven-Olov Borg

Nya ordförande har ordet
Efter ett spännande årsmöte så stod det tillslut klart att Eva valde att inte ställa upp på
omval och jag blev ensam kvar som kandidat på posten. Jag tackar ödmjukast för förtroendet
och hoppas att vi kommer lyfta distriktet framåt under 2019.

Nästa nyhetsbrev kommer ut i juni 2019, skicka material till webmaster@nnbf.se om du vill ha något med i
brevet eller om du vill ha något publicerat på vår hemsida

www.nnbf.se

Jag heter som sagt Elinore Selldén, fyller 35år i år och bor på en hästgård utanför Borlänge.
Jag är född och uppvuxen med föreningsarbete, mina föräldrar var med och byggde upp
motorstadion i Amsberg och så fort man blev tillräckligt gammal för att fylla någon funktion
så fick man vara med och hjälpa till. När jag blev äldre så tog hästintresset över mitt liv mer
och mer, då förflyttades föreningsengagemanget till hästsporten där jag suttit som ansvarig
för tävlingskommittén inom Svenska Ridtravarförbundet samt några år som kassör.
Jag träffade mitt ex 2010 och blev då åter inkastad i bilsportvärlden genom att han körde
folkrace. Jag åkte min första folkracetävling 2011 och blev även de året invald som kassör i
Nyhyttans RT. Sedan dess har mitt liv varit tvåbenat med ett ben i ridsport och ett ben i
bilsporten.
Jag har inte längre några åtaganden inom hästsporten mer än att jag tävlar dressyr med min
häst. Mitt föreningsfokus ligger på bilsporten och jag hoppas att vi alla tillsammans kan få
distriktet att blomma upp under året. Jag vill skapa ett distrikt med god kommunikation och
högt i tak. Alla ska våga säga vad de tycker och vi skall tillsammans arbeta för att alla
sportgrenar inom distriktet skall få hjälp att lyfta just sin sportgren framåt. Vi har alla något
att lära av varandra, oavsett om man kör rally eller radiostyrd bil. Varje människa är unik
med unika egenskaper.
Tveka inte att höra av dig till mig personligen ordforande@nnbf.se eller till styrelsen
styrelsen@nnbf.se om du har några tankar, funderingar eller ideér. Vi finns till för er
medlemmar, men om ni inte talar om för oss vad ni förväntar er eller vill så har vi svårt att
hjälpa er.

Tävlings- och träningstillstånd:
Urban Jonsson är nu sedan årsmötet nytillträdd tillståndsgivare i distriktet.
Samtliga tillståndsavgifter ska nu betalas i förskott genom LOTS. När tillstånd söks skapas ett
betalningskrav och när detta är betalt godkänns tillståndet. Tillståndsavgifterna i NNBF hittar
du under fliken ”Tävling bana etc,” på hemsidan.
I de gemensamma reglerna G:5 kan du läsa vad som gäller tävlings- och träningstillstånd.
Enligt de gemensamma reglerna ska numer ett tävlingstillstånd sökas två månader före
tävling.
Träningstillstånd kan med fördel sökas för hela året, kom ihåg att träningsförsäkringen som
SBF i december har skickat ut för betalning i LOTS måste vara betald innan tillstånd ges.
Självklart ska även en giltig banlicens finnas. När du söker ett träningstillstånd lägger du in en
huvudansvarig som tävlingsledare i LOTS. Sedan laddar du fortlöpande upp en närvarolista
inklusive träningsansvarig snarast efter varje träningstillfälle. Denna registrering är viktig för
att försäkringarna ska gälla om någon skadar sig.
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Sportgrensansvarig Folkrace
Mats Myrberg har tillträtt som ny SGA i folkrace och vi tackar Urban Jonsson för sin tid som
SGA. Du når Mats på folkrace@nnbf.se
Racecontroller
Det råder brist på racecontrollers inom folkrace i distriktet, känner du dig nyfiken på
uppgiften kontakta Annika Wickström domare@nnbf.se för mer info.
Enkel Bilsport
Förhoppningen om att enkel bilsport skall växa och utvecklas är stor, känner du dig manad
eller nyfiken på sporten tveka inte att höra av dig till Annika eller Annsofi på
enkelbilsport@nnbf.se och hjälp oss få igång sporten i vårt distrikt.
Säkerhetsrådgivare
Vid årsmötet tillträdde Urban Jonsson som ny säkerhetsrådgivare då Benny Cronert bytte
uppdrag inom distriktet. Ni når Urban via sakerhet@nnbf.se
Miljörådgivare
Platsen som miljörådgivare står vakant och vi tar tacksamt emot tips på någon lämplig.
Förbundets Årsmöte
Den 7e april har Bilsportförbundet sitt årsmöte och vi i styrelsen kommer att närvara. Vi
hoppas på att komma hem med ett besked om hur arbetet med de eventuellt nya
distriktsindelningarna fortskrider. Majoriteten av de övriga distrikten har röstat nej till
propositionen som förbundet lade fram till våra årsmöten, men alla distrikt är överens om
att man vill att arbetet skall fortsätta och att vi vill ha någon typ av förändring i framtiden.
NNBF.se
Kom ihåg att vi har en hemsida där vi hoppas ni skall finna all den info ni behöver. Om ni
upptäcker något som inte är uppdaterat eller gällande vänligen skicka en hint till vår
webmaster webmaster@nnbf.se
Det är svårt för oss att nå ut till enskilda medlemmar men ni kan själva aktivt välja att kika in
på hemsidan eller vår facebooksida med jämna mellanrum så missar ni inget.

Styrelsen önskar er alla ett fortsatt bra 2019
Hör gärna av er om ni har några funderingar eller idéer som vi kan hjälpa er med

Nästa nyhetsbrev kommer ut i juni 2019, skicka material till webmaster@nnbf.se om du vill ha något med i
brevet eller om du vill ha något publicerat på vår hemsida

