NYHETSBREV
Nr 14 September 2012
www.nnbf.se

Ansvarig utgivare Eva Eriksson

Senast nytt, kom och var med att heja fram Nedre Norra BF som tävlar mot
Stockholms BF. Distriktens rallyförare/codriver tar upp kampen och visar
vilket som är det bästa distriktet - på Högstabanan i Haninge den 30/9 2012.

En av presenterna

”Hampe” och ”Gugge” öppnar presenter

Emil Bergkvist, stjärnskott i rally

Hofors MS firade klubbens 75 års jubileum i Kratte masugn den 1 september.
Inbjuden till firandet från distriktet var Eva Eriksson som överlämnade en gåva samt ett standar till
klubbordföranden Lars ”Gugge” Gustavsson..
Emil Bergkvist, 18 år, har haft sitt körkort i två månader och redan har han satt VOC eliten på plats
när Kil hade sin rallytävling. En talang som redan har 24 segrar i sitt cv – vi kommer med stor
säkerhet att höra och få se mera av den killens talang och framfarter i rallyskogarna, lycka till Emil.

Ett år går så fort,
det är bara några månader kvar av distriktets 40 års jubileum.
Det har varit trevligt att komma till era evenemang och dela ut jubileumsplaketten.
Sammanlagt blir det tretton evenemang som besökts och vi rundar av med att bjuda
in er klubbar till nedanstående konferens i Gävle.

Klubbordförandekonferens i Gävle,
är nu planerad till söndag den 28 oktober 2012, på Scandic Väst.
Inbjudan kommer att skickas till alla klubbar via brev och kommer även att läggas ut på
hemsidan. Anmäl er i god tid så att vi kan planera lokaler och förtäring med hotellet.
Det viktigaste av allt är ni tar med en ungdom från egna klubben som får vara med och ta
del av dagen. Maila frågor som ni vill att vi ska diskutera under dagen till info@nnbf.se.

Nedre Norra är ett distrikt som ligger väl framme bland distrikten i landet.
Distriktet har otroligt många duktiga förare i alla sportgrenar – vi håller kurser - utbildar enligt
planen och har lika duktiga funktionärer ute på evenemangen.
Helgen 13-14 oktober 2012 blir det den årliga distriktsordförandekonferensen nu förlagd till
Vaxholm – har du frågor som du vill ska tas upp med ordförandena och SBF:s styrelse mailar du
ordförande@nnbf.se.
Nämnas kan att NNBF:s ordförande leder och ansvarar för mötena i DOG-gruppen.
Gruppen fungerar som en ”styrelse” där diskuteras uppkomna frågor från distrikten – vad som
senare ska framföras till förbundsstyrelsen och utskott etc.

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 - allt för att vi ska få ett bra fungerade distrikt.

Tf. sportgrensansvarig och distriktstekniker i Folkrace.
Urban Jonsson, Falun och styrelseledamot i distriktet har tillsatts som Tf. SGA efter Mats Graaf
som avsagt sig uppdraget.
Peter Skog, Österfärnebo med tillhörande klubb AMF Årsunda, har utsetts till ny distriktstekniker
efter Leif Magnusson. Leif har som bekant ett nytt åtagande i folkraceutskottet.
Det är viktigt att distriktet har både sportgrensansvarig och tekniker med på SGA-konferenserna.
Vid de sammankomsterna framförs distriktens tankar, frågor och förslag till förbättringar inom
sportgrenen.

Enkla tävlingsformer,
Per-Olof Spånberg, Hofors MS, har vid septembers styrelsemöte accepterat förfrågan om att bli ny
sportgrensansvarig för enkla tävlingsformer.
Enkla och smidiga tävlingar där man kan prova på motorsport och sedan kanske ta steget till att
tävla inom någon annan motorsportgren.

Jimmy Holmkvist

Christer Nilsson

Peter Karlsson

Mikael Lundberg

Martin Jonsson

Rally/Cross och Rally/Backe, i klass 1 RC gick guldet till Jimmy Holmkvist Gestrike RT,
och Christer Nilsson Sandvikens MK tog Silver. I klass 2 RC 2400 tog Peter Karlsson Silver. Klass
3 Rallybilar 2 WD gick guldet till Mikael Lundberg, SMK Gävle och Fredrik Andersson
Fredriksbergs MK tog Silver, I klass 4 som var Riksmästerskap och 4 klasser var ihop räknade till
en resultatlista, där tog Martin Jonsson Woxnadalens MK hand om silvret.

Kommande kurser i Gävle på Scandic Väst.
Rally steg 3-4, tävlingsledning och tekniker, planerad till lördag den 24 november 2012.
Kurs för Domare och Teknisk kontrollant kommer att äga rum söndag den 25 november 2012.
Kursernas inbjudningar kommer att läggas ut på hemsidan och i evenemangskalendern – anmäl dig
i god tid – var med och uppdatera dina kunskaper och nya regler inför 2013.

Miljöcertifiering.
Miljöcertifieringen fortsätter efter miljöutskottets fastlagda plan. Titta igenom era handlingar så att
ni klubbar vet när det är dags för ny ansökan till miljörådgivaren. Klubbarna är lite i otakt med
datum beroende vilket år man tidigare sökt sin certifiering. Vid frågor kontakta Bengt Jonsson,
miljö@nnbf.se.

Valberedningen,
börjar snart sitt arbete inför det kommande årsmötet – har du/ni tankar eller frågor angående
distriktets styrelse eller övriga utnämnda personer. Önskar ni ändringar eller ge förslag mailar eller
ringer du/ni till valberedningen – kontaktuppgifter finns på hemsidan.

Nästa nyhetsbrev utkommer i december, 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

