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Hej på er!
Nu verkar det äntligen som sommaren har kommit på riktigt. Till och med utsikterna för lite värme på
midsommar ser lovande ut. I distriktet och övriga Sverige är nu tävlingarna fullt igång och snart är det
dags för semestertider. Vi i Nedre norras styrelse vill önska er alla en riktigt fin sommar. Tänk på att
använda solskydd och dricka varannan vatten.

Teknisk flagg Folkrace
Det har uppkommit en hel del diskussioner angående huruvida du ska få poäng i ditt heat om du får
teknisk flagg på sista varvet i folkrace. Som det ser ut nu så gör man olika på olika klubbar i landet.
Enligt utskottet skall inte teknisk flagg vara en bestraffning och då skall du ha din poäng om du får den
på sista varvet eftersom du då även går i mål och lämnar banan – faran över. Vi i Nedre Norra har
därför beslutat att på samtliga folkracetävlingar som arrangeras i vårt distrikt ska det vara som tidigare.
Får du teknisk flagg på sista varvet så erhåller du poäng för din placering i heatet. Detta gäller tills
eventuella nya regler utkommer som säger annat.

Träning Rally
Om intresse att arrangera träningar för rallybilar finns, eller om man vill veta vilka banor som tar emot
rallybilar på sina träningar, kan man kontakta rallykommittén (rally@nnbf.se) för att få hjälp.
Nästa nyhetsbrev kommer ut i september 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
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Osportsligt uppträdande
Tyvärr har det återigen hänt att arrangerande klubbar och funktionärer får oförtjänt skit av tävlande
etc. Vi måste komma ihåg att utan våra funktionärer, oavsett om det är tävlingsledningen i
arrangerande klubb, eller de tappra hjältarna som står ute på en postering i ur och skur, så kommer
det inte finnas några tävlingar. Om dessa eldsjälar, som lägger sin lediga tid på saker som gör att just
du kan åka en tävling, får tillräckligt med oförtjänt skit så kommer lusten att göra detta dö ut och tillslut
har sporten dött ut för ingen vill engagera sig i att arrangera något. Visst vi är bara människor och
ibland blir det fel, konstruktiv kritik är alltid okej. Men att tex skälla ut en funktionär på en postering
om det händer något under pågående heat och du får stopp kommer inte bidra till att den personen
återkommer som funktionär. Om du inte kan acceptera när klubben bestämmer sig för att gallra för de
fått in mer anmälda än vad de tror de klarar av, så bör du inte anmäla dig heller. I de allra flesta
inbjudan i tex folkrace står det ”arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring”. Detta innebär att när
du anmäler dig till tävlingen har du godkänt att gå med på det som står i inbjudan och tävlingsregler.
Om tävlingsledare eller annan person i tävlingsledningen sedan blir utskälld och ”terroriserad” via
telefon och sms tror du då att personen känner för att nästa gång fortsätta ge av sin tid för att just du
ska få göra det du tycker är roligt? Tänkt ett varv till! Skärp er och hylla våra arrangörer och
funktionärer! Förbättringsförslag är alltid välkomna men tänk på hur detta läggs fram. Så, alla förare
och även publik, gör oss stolta i framtiden, hylla våra funktionärer! Glöm inte att tacka arrangörerna
för bra evenemang om de är så ni tycker, den positiva feedbacken lyfter dem och kommer nästa gång
att ge er ett ännu bättre arrangemang!

Funktionärer och utbildning
Det finns ett stort behov av fler funktionärer i vårt distrikt, framförallt tävlingsledare, racecontrollers
och domare. Glöm inte att du för att få upp dina meriter för att kunna klassa upp din licens alltid kan
vända dig till arrangerande klubbar och erbjuda din hjälp.
Under hösten kommer vi arrangera en 2-dagar kurs i Gävle där vi tänker oss att både domare och
tävlingsledare i samtliga aktuella sportgrenar skall samlas för att tillsammans gå igenom de
gemensamma reglerna och sedan delas upp för att ta de grenspecifika reglementena. Här kommer vi
även önska att förare kommer deltaga för att få bättre inputs, samt för att förare skall få en bättre
förståelse för reglementet och beslut. Mer information kommer om detta närmare hösten.

Distriktsindelningar
Förbundet har gått ut och informerat om hur arbetet med den kommande omstruktureringen skall
fortskrida. Man har nu anlitat en konsultfirma som heter Reach Potential som under hösten kommer
genomföra intervjuer och möten med oss. De planerar att under september och oktober ha
distriktsmöten där det skall föras diskussioner utifrån ett underlag de håller på att arbeta fram som de
kallar nulägesanalys. Planen är sedan att de under december skall formulera ett slutgiltigt förslag till
beslut som vi sedan skall diskutera och besluta om vid våra regionala stämmor under första kvartalet
2020.
Trevlig midsommar önskar
NNBF Styrelse
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