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Än håller vintern oss i järngrepp men snart blir det vår.

Årsmötet 2018.
Nedre Norras årsmöte den 18 februari hölls i Bollnäs på Scandic Hotell.
Deltagarantalet var ungefär som tidigare år, en önskan vore att flera klubbar närvarade vid
mötet.
Ett bra årsmöte med information från SBF genom Daniel Nyman och från SISU
informerade Carin Engblom som även var mötesordförande.
Förändringar i styrelsen vid årsmötet, Sven-Olov Borg, SMK Hälsinge är ny ledamot.
Urban Larsson går in på ett fyllnadsval efter Urban Jonsson som lämnar styrelsearbetet.
Urban kommer att fortsätta som sportgrensansvarig för folkrace samt som webbmaster.
Valberedning har fått en ny medlem Ann-Christin Skoogh då Leif Andersson har beslutat
att inte ställa upp för omval.
FM prisutdelning för 2017 års tävlingar genomfördes för en liten tapper skara. Nästa FMprisutdelning för 2018 kommer Ry-SGA Tommy Vestlund att hålla som tidigare år på
hösten när alla tävlingar är klara.
Årets klubb SMK Hälsinge mottog diplom för sitt projekt vid Hagmyrens travbana. Många
timmar och dagar har lagts ner för att få till en folkrace och sprintbana på området. SMK
Hälsinge vill med denna satsning locka ungdomar till sportgrenarna. Dagen före årsmötet
var det premiär på banan med folkrace och rally sprint.
Sportgrensansvarig
i racing har utsetts efter att Tommy Löfling avsagt sig uppdraget.
Vi tackar Tommy för alla år som kontaktpersonen till våra racingförare och hälsar Joakim
Ahlberg välkommen till uppdraget. Joakim fortsätter även som projektledare för
ungdomsgruppen och Idreprojektet.

Kurser.
Rally, licenskurs B och A tävlingsledning, 7 april 2018 förlagd till Sandviken, inbjudan finns
på hemsidan.
Folkracekurs tävlingsledning/tekniker är planerad till 29 april 2018 i Falun, Scandic Lugnet.
Inbjudan finns på hemsidan och facebook.
Juridikkursens datum kommer när vi får svar från tillfrågade kursledare.
Inbjudan och anmälan till kurserna finns att tillgå via hemsidan www.nnbf.se.
Folkracekommitté
Kommittén har utökats från två till fem personer för att lättare kunna nå ut och
ge god information till klubbar och förare.
De fem medlemmarna som ingår i gruppen är Urban Jonsson SGA, Karolina Olsson,
Leif Gilberg, Jan Ingesson och Mats Jonsson.
Rallykommitté
Gruppen har utökats med två personer. Gruppen består av Tommy Vestlund, SGA,
Lars-Åke Persson, David Floberg och Benny Persson.
Benny är säkerhetsrådgivare i distriktet och David är känd sedan tidigare som
sportgrensansvarig i grenen.
Båda grupperna täcker in sportgrensfrågor, teknik, kontakt med arrangörer och säkerhet.
Vi hoppas att arrangörer och aktiva vänder sig till kommittéerna för att få stöd, råd och hjälp
vid olika frågor.
Uppdaterat regelverk från Transportstyrelsen
Uppdaterad författning för tävling eller uppvisning på väg.
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tävling eller uppvisning med motordrivna fordon på väg har reviderats. Den nya författning TSFS 2018:2 träder i kraft den
1 oktober 2018. Genom denna författning upphävs Vägverkets föreskrifter VVFS 1994:
39 om tävling med motordrivna fordon.
Den nya författningen kan laddas ned på adressen:
https:// transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS%202018_2.pdf
Ansökningstid:
En förändring i den nya föreskriften är att ansökningstiden har ändrats från tidigare två
månader till fyra månader innan tävlingen/uppvisningen.
Samma ansökningstid gäller även om tävlingen/uppvisningen körs i flera län och
ansökan lämnas som tidigare till den Länsstyrelse där tävlingen/uppvisningen startat.
Ny ansökningsblankett kommer att finnas på SBFs hemsida i tid för att kunna
användas under augusti.
Vad innebär detta för våra Rally och Bil-O arrangörer?
Tävlingar i januari måste sökas hos Länsstyrelsen i augusti.
NNBFs styrelse vill rekommendera att arrangörer bör inkomma med dagansökan för
tävlingar i januari februari och mars 2019 senast den 31 maj 2018.
Miljö
Flera klubbar/föreningar är utan certifiering eller att de håller på att gå ut.
Gör en extra koll så att inte datumet har gått ut.
Har du/ni frågor maila miljo@nnbf.se eller ring till Jeanette.

Styrelsen och sportgrensansvariga finns till för er klubbar, funktionärer och aktiva.
Har ni frågor och tankar, kontakta oss – vi finns som stöd och hjälp till er – det är vårt uppdrag.
Ungdomar i våra klubbar, ta kontakt med ungdomsansvariga om ni vill vara med i
Ungdomsgruppen i distriktet. Maila till ungdom@nnbf.se eller ring till Annika eller Joakim deras
kontaktuppgifter finns på hemsidan.

En riktigt GLAD och Trevlig PÅSK tillönskas er alla.

Nästa nyhetsbrev Nr: 37 utkommer i juni 2018, vill du/föreningen publicera något som händer
eller har bilder från arrangemang/tävlingar skicka till webbmaster@nnbf.se
Och berätta vad bilderna kommer ifrån så kan dessa publiceras på hemsidan.
Med Din e-postadress kan Du få nyhetsbreven direkt hem i Din dator. Anmälan kan ske till: malkusson@hotmail.com

