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Max Johansson, 15 åringen som har stor framgång i crosscart, han tävlar för
Idkerbergets MK. Efter tre tävlingar leder han SM och ligger två i NEZ.
Vi önskar lycka till med kommande tävlingar.
Ungdomsgrupp!
Nu försöker vi starta upp en ungdomsgrupp i NNBF.
Vi söker motorsportintresserade ungdomar som vill vara med.
Du behöver inte tävla aktivt huvudsaken är att du är intresserad
och vill vara med och påverka.
Vill du vara med oss så kontakta Annika Wickström:
annika.wickstrom@hotmail.com eller 073-0314436
FM tävlingar rally, två tillagda tävlingar i FM kalendern
3/9 Arrangör: Skutskärs MS/Films MS
17/9 Arrangör: Hofors MS (Malmjärn runt).
Höstens Kurser
Säkerhetskurs 1 oktober 2016, i Falun.
Rally och miljö kommer datum senare.
Kom ihåg att söka era tävlingsdatum i LOTS för 2017 senast 30 augusti 2016.
Miljöcertifiering,
ingår i Vision 2020 och arbetet fortsätter med att alla klubbar ska vara certifierade enligt
SBF:s tagna regler.
Tänk på att omcertifiera klubben senast en månad innan certifikatstiden löper ut.
Tävlingstillstånd nekas om klubben inte har giltig miljöcertifiering.

Banlicenser, se över era banlicenser i tid så att banorna blir besiktigade till era
planerade tävlingar.
LoTS
Vår tillståndshandläggare var på ett LoTS möte i lördags och resultatet av detta skulle
kunnat vara mer givande. Tyvärr så var inte alla tillståndshandläggare närvarande.
Nedan så finner du lite påminnelser och regler som gäller oss i NNBF.

Tävlingstillstånd, kan tillståndshandläggaren ej längre sända till arrangören/tävlingsledaren efter den senaste uppdateringen av LoTS. Det blir att hämta handlingen i
LoTS. Faktura och liten ”kom ihåg” sänds som vanligt till tävlingsledaren per mail.
Tävlingsledaren fraktar fakturan vidare till den som sköter föreninges penga affärer.
Tävlingsrapport skall läggas in i LoTS det kan endast den som har klubbadministratörs
uppdrag göra.
Domarrapport skall meilas till tillståndshandläggare samt delges arrangören.
Bäst är att inte göra någon form av skanning på handlingen utan använda Word eller
PDF. Att skriva en rapport eller bilaga i mejlet är inte optimalt, Word eller PDF är bäst.

,

Rapporterna, tävlingsrapport samt resultatlista skall läggas i LoTS inom 7 dagar.
Domarrapport inom samma tid.

Styrelsen önskar alla - klubbar era funktionärer och tävlande en riktigt trevlig sommar.

Nästa nyhetsbrev Nr: 30 utkommer i september 2016, vill du/föreningen publicera något som händer
eller har bilder från arrangemang/tävlingar skicka till webmaster@nnbf.se
och berätta vad bilderna kommer ifrån så kan webbmastern publicera
dem på webbplatsen, vissa bilder kanske passar bra för att ligga på vår första sida.
Med Din e-postadress kan Du få nyhetsbreven direkt hem i Din dator. Anmälan kan ske till: sekreterare@nnbf.se

