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Här kommer ungdomsgruppen, styrelsen ser fram emot deras kommande idéer och tankar.
Vår förhoppning är att gruppen ska inspirera styrelser och klubbar i distriktet att komma igång med
ungdomssatsningen.
Gruppen var med vid styrelsemötet den 14 juni i Falun och hade även ett eget möte där de själva
fördelade arbetsuppgifterna i gruppen.
Framtidens bilsport kommer en dag att övertas av den yngre generationen. Vi måste börja med
varsam hand - se till att engagera, uppmuntra och inspirera för att sedan lotsa in ungdomarna i
tävlingsverksamhet och styrelseuppdrag.

Klubbordförandekonferens planeras till senhösten när tävlingsintensiteten lugnat ner sig.
Vår önskan är att alla klubbar representeras och även tar med sig en ungdom.
Bertil Eek, Dalarnas Idrottsförbund, inspirerade många vid årets årsmöte i Gävle. Deltagarna skulle
vilja ha en genomgång av föreningslära och föreningsrätt vid ett nytt tillfälle och den idén är god.
Distriktsklubbar fundera redan nu på tankar och frågor och maila till info@nnbf.se som ni vill att vi
ska ta upp och diskutera på konferensdagen.
Styrelsen med ungdomsgruppen får sedan arbeta fram ett program för dagen.

40 års jubileét i distriktet pågår för fullt. Styrelsens förhoppning är med den fastlagda kalendern
att nå ut till alla sportgrenar och deltagare. Plaketter har delats ut och kommer att delas ut under
resten av året.

Offroadsektioner i de klubbar som har sportgrenen har varit i kontakt med styrelsen och delar
av styrelsen och SGA har träffat medlemmar vid två tillfällen.
Detta ledde till ett möte som ägde rum den 3 juni med offroadutskottets Göran Engström och
Monica Möller representant från SBF:s styrelse.
Frågor som diskuteras var ORE regelmente, licens och försäkringsfrågor. Der framkommer att
klubbar som arrangerar träffar utan tävlingsmoment – enligt lag behöver ha en trygghet i att de är
försäkrade utöver bilens trafikförsäkring.
Klubbarna ska nu sammanställa och tillsammans skicka in sina önskemål till OR-utskottet.
Vi ser alla positivt på framtiden med sportgrenen och hoppas att den framledes kan tillföra flera nya
utövare.

Hör av er till styrelsen, SGA och rådgivare om ni vill ha besök av oss eller om vi kan "stötta" Er
verksamhet på något annat sätt.

Rallyträffar har hållits i Hudiksvall, Gävle och Falun,
sammantaget har intresset varit lite bättre än föregående år.
David och Lars-Åke i rallykommittén informerade och
svarade på uppkomna frågor. Initiativ som NNBF rally på
facebook är en mycket bra idé som dragits igång. Här kan alla
lätt komma i kontakt med kommittén och även att utövare kan
dela med sig av kunskaper och erfarenheter.
En viktig sak som diskuterades är den personliga säkerhetsutrustningen – med bl.a. kravet på
HANS-skydd till nästa år.
Johan Eriksson och Benny Persson, Ludvika MS, presenterade en idé om en rally cup i distriktet vid
mötet i Falun. WRC (Winter Rally Cupen) ska köras av fyra klubbar (SMK Hälsinge, Ludvika MS,
Järbo MK och Lima MS) är klara inför 2013 års vintersäsong.

Tillstånd se till att ni är ute i god tid med ansökningar till länsstyrelsen, distriktet och markägare
etc. Skicka in tillståndshandlingar och kolla att de verkligen har kommit fram. Det har hänt att
ansökningar kommit på avvägar och tävlingar har fått ställas in och flyttas för att ansökningar har
kommit bort. Gör till regel att alltid ringa och kontrollera att handlingarna har mottagits av den ni
skickat dem till.

Folkrace, distriktet har nu tagit beslutet att följa säkerhetskommitténs och SBF:s styrelsebeslut att
behållare med spolarvätska inte får vara placerad i kupén på bilen. Beslutet har tagits för länge
sedan men inte publicerats – därför har distriktet lagt ut informationen som officiell nyhet i Nedre
Norra.

Miljöcertifiering.
Glöm inte att kolla era datum på era miljödiplom – flera klubbar har datum som kommer att utgå
och det är dags att göra en ny ansökan till Bengt Jonsson vår miljörådgivare. Ta gärna kontakt med
Bengt ni har frågor eller undrar över något.

Semester och avkoppling hör sommaren till – önskar er alla en skön sommar med mycket
bilsport varvat med sommartraditioner. Styrelsen tar ledigt från styrelsemöte i juli men för övrigt är
vi alla på gång med olika uppdrag. Augustis styrelsemöte kommer att vara förlagt i Årsunda detta
för att få ett tävlingsbesök i samband med deras folkracefestival.

Skicka in bilder till vår webbmaster- han blir så glad när det kommer bilder från er som han kan lägga ut
på hemsidan.

Nästa nyhetsbrev

utkommer i september, vill du/föreningen publicera något som händer hos er så maila till
ordforande@nnbf.se. Har du/ni bilder från arrangemang eller tävlingar skicka in till webmaster och berätta vad bilderna
kommer ifrån så kan han publicera på hemsidan – bilderna kommer att ligga på vår första sida.

Anmäl Din e-postadress och få nyhetsbrev.
Känner du någon som vill ha nyhetsbreven, anmälan kan ske till sekreterare@nnbf.se

