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Hoppas att ni alla har haft en glad och trevlig midsommar.
SBF:s rådsmöte.
var förlagt till Radisson Blu Arlandia, hela styrelsen var med under de två dagarna.
Monica Möller och Pierre Ellison avgick och Karin Leandersson och Peggen Andersson blev
nyinvalda i styrelsen.
Distriktets klubbar.
har fördelats mellan ledamöterna – för att ha en bättre kontakt och dialog. Förhoppningsvis
ska du/ni veta vilken som är din kontakt i styrelsen.
Kurser.
Folkracekurs, för tävlingsledning och tekniker, har hållits med stor uppslutning i Gävle.
Pedagogikkurs har hållits i Falun.
Förhoppningsvis kommer det att bli en domare och racecontroller kurs till hösten.
Rally kommer sedvanligt att förlägga sin kurs i november-december.
Nya utbildare.
Leif Putte Gillberg har utsetts av sportgrensansvariga till utbildare i folkrace och rallycross.
Lars-Erik Hedlund har utsetts till utbildare i dragracing.
Säkerhet.
Det har från SBF´s Säkerhetskommitté kommit en ny olycksrapport som skall skickas in till
distriktets säkerhetsrådgivare för vidarebefordran till SBF´s Säkerhetskommitté.
Nya Tävlingsformer.

Kom igång med tävlingsformen. P-O Spånberg är sportgrensansvarig, han kan hjälpa er att
komma igång med tävlingar. Banbesiktare är Conny Leino, Åke Andersson och P-O
Spånberg.
Åke Andersson är tillståndshandläggare och kan säkerligen ge tillstånd ganska snabbt till
tävlingar.
Folkrace.
Tävlingsformen folkrace har på många sätt skenat iväg och är idag inte förenlig med
grundtanken att folkrace ska vara en ”var mans sport”. Antalet anbud på en tävling har ökat
markant, bilarna blir alltmer trimmade och betingar ett alldeles för högt marknadsvärde när
de säljs utanför tävlingarna.
Något måste göras och det omgående för att komma tillbaka till vad som är grundtanken
med sportgrenen. Skicka gärna dina förslag på åtgärder till SGA Urban Jonsson på
folkrace@nnbf.se så kan han ta med sig det på SGA-träffen i höst.
Ungdomsgruppen.
Ungdomarna är ute och tävlar med fina resultat. En träff planeras under sommaren, inte
bestämt när eller var ännu.
Miljö.
En workshopkväll hölls i Falun i april. Nio klubbar var representerade och sju klubbar blev
ganska omgående nycertifierade. Klubbarna var redan tidigare miljöcertifierade men
behövde uppdateras då tre års intervallen gått ut eller snart skulle gå ut. Det blev en del
frågor och kryssande i blanketterna – framförallt en trevlig sammankomst.
Motorsportdag.
Planering av en ny motorsportdag är igång. Lokalen är inte spikad än – men vi önskar ha en
dag med olika teman och att man kan komma utan att anmäla sig. Där man bl.a. kan träffa
sportgrens-ansvariga, styrelsen och föreläsare utan att det kostar en krona. Enkel förtäring
som man köper själv på plats – allt för att inte krångla till det med beställningar som ska vara
inne en månad i förväg.
Tävlingsansökningar 2018 m.m..
Vill påminna om att det börjar bli dags att fundera på tävlingsdagar under nästkommande år.
Sök tävling 2018 senast den 1 september så klassas tävlingen som ordinarie kalendertävling. Ansökan sker i LoTS.
Det finns inga ”vårat datum” det är först till kvarn som gäller.
Beträffande tillståndsavgifter så är det billigare att inkomma med dagansökan senast 1/9.
Själva tävlingsansökan kostar mindre om komplett ansökan finns i LoTS 2 månader före
arrangemangsdatum. Med kompet ansökan läses att inbjudan skall finnas uppladdad samt
att personallistan skall vara klar på stor del av posterna.
Vänta inte med dagansökan till efter 1/9., det är billigare att flytta tävlingen än att ansöka om
en extratävling.

Styrelsen önskar er alla en riktigt skön sommar
Nästa nyhetsbrev Nr: 34 utkommer i september 2017, vill du/föreningen publicera
något som händer hos er så Maila till info@nnbf.se. Har Du/Ni bilder från
arrangemang/tävlingar skicka in till webbmaster@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.

