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Jubileumsåret 2012 är snart till ända.
Det började med en jubileumstävling den 6 februari i Grangärde, Dan Anderssons Minne och
sedan rullade det vidare under hela året. De flesta sportgrenar och delar av distriktet blev
representerat under jubileumsåret. Pristagarna vid tävlingarna fick mottaga en jubileumsplakett,
som även delats ut till NNBF funktionärer och kursdeltagare under året.
Följande jubileumstävlingar har genomförts:
6/2
3/3
31/3
19/5
9/6
30/6
30/6
5/8
19/8
1/9
15/9
29/9
6/10

Grangärde
Järbo MK
SMK Dala Falun
Ljusdals MS
Borlänge MK
Mora MK
Borlänge DRC
SMK Gävle
AMF Årsunda
Bollnäs MK
SMK Hälsinge
SMK Gävle
Borlänge MK

Dan Anderssons Minne
Gestrikekannan
Mellans. Elbilscupe
X-cupen
Tracktiv Racet
MKR 5
Borlänge Street Open
Martins Minne
Folkracefestival
Svealandscupen
Siljasvängen
X-cupen Final
Dalaserien Final

Rally
Rally
Radiostyrd bilsport
Folkrace
Backe
Kart
Dragracing
Kart
Folkrace
Rallycross
Rally
Folkrace
Folkrace

Prisutdelning Siljasvängen i september

Rallycross prisutdelningen i Bollnäs, som kördes vid Jubileumstävlingen på Eriknäsbo banan.

Rallyveteranerna säkrade EM-titeln och uppvaktades av NNBF
Det krävdes tre försök, men nu är Mats Myrsell och Esko Junttila
Europamästare i rally. Det här var riktigt kul, säger Mats Myrsell.
Mats, med Esko i kartläsarstolen, säkrade i år EM-guldet i FIA
European Historic Rally Championship Cat 2.
NNBF:s ordförande och kassör uppvaktade de två pristagarna
med blommor på klubben i Ludvika.
(Läs mer på nnbf.se/rally/filarkivet om Historic Rally Championshíp)
Esko t.v. och Mats t.h. på bilden.

Emil Bergkvist – en riktig rallysaga
Emil Bergkvist, lägg det namnet på minnet. En snabbare karriär inom rallysporten har nog aldrig
skådats.
Redan två dagar efter att han hade fyllt 16 år körde Torsåker sonen som tävlar för Hofors MS sin
första rallytävling, då givetvis i ungdomsrally och med pappa Hans-Olov Bergkvist i kartläsarstolen
(som själv slutade köra rally 2005). I den klassen körde Emil de två första åren, och med vilket resultat
sen. Vann DM ett av åren och tog hem hela 20 segrar.
”Jag försökte åka mitt på vägen och köra många tävlingar för att få så många mil som möjligt i
kroppen”, säger Emil, och det verkar ju ha fungerat.
Nu har Emil fyllt 18 år, och framgångarna fortsätter, på tre månader har han kört upp sig från
C-förare till A-förare. Läs mer om Emil på vår webbplats under rally (nnbf.se/rally/Nyheter/Emil_Bergkvist.pdf).

2012 ett bra tävlingsår för distriktets tävlande
Året har inneburit en hel del fina och framgångsrika resultat för distriktets aktiva åkare i flera
sportgrenar utan att gå närmare in på specifika resultat.

Domaraspiranter
Styrelsen har gett respektive SGA i uppdrag att återuppta ”aspirant” verksamheten i domarjuryerna
vid tävlingar i distriktet. Detta för att vi ska få med fler yngre i vår verksamhet.
Rally verkar bli första sportgren som starta upp med ett antal ”domaraspiranter” vid 2013 års
tävlingar. Domaraspiranten är med för att lära sig i domarjuryn, men har ingen rösträtt i juryn.
NNBF kommer även under nästa år att gå vidare med att utveckla ett ”Mentorskap” inom distriktet
för att vi tillsammans ska klara framtida bilsportverksamhet.
Kontakta din SGA och anmäl ditt intresse att bli en av våra ”Domaraspiranter” och Folkrace behövs
det även fler banobservatörer.

Till Karting söker vi en ny SGA
Vår SGA i karting vill bli avlöst och vi söker därför en ny. Har du något ”tipps” hör av dig till vår
ordförande.
Rätt utrustning inte tillräckligt
Det säger Jan Phersson, som kommer till två kvällsträffar i vårt
distrikt, dels den 14 januari i ”Hudik” och dels den 15 i Hofors. Vi
kommer att informera mer omkring detta på vår webbplats och via
NNBF Rally på facebook, när lokaler och tider ”spikats”. Jan är
kanske en av landets mest kunniga inom området
säkerhetsutrustningar och han delar gärna med sig av dessa
kunskaper. Ta därför chansen och kom och lyssna vad Jan har att
berätta och visa. Det är kanske i första hand aktiva inom Folkrace,
Racing, Rally och Rallycross som är berörda.
Det är vår rallykommitté med David och Lars-Åke, som arbetar med
träffen och de vill naturligtvis även veta hur många som kommer att
delta vid dessa träffar. Hör därför av dig till rally@nnbf.se och tala om var du tänker närvara, detta
för att även du ska få en stol att sitta på och kanske lite kaffe under kvällen.
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 Berglund vår nya miljörådgivare. Ta gärna kontakt
med Bengt (Se kontakter på webbplatsen) när ni har frågor eller funderar över något.
Ledighet och avkoppling hör Jul & Nyår till för flertalet, men inte för alla – styrelsen önskar er alla
en riktigt god jul och ett gott slut. Vi tar nu ledigt över helgerna och startar upp på det nya året med
att summera jubileumsåret 2012 och förbereda årsmötet. Om du under din ledighet kommer på
något som du vill ”dryfta” med någon av oss i styrelsen är du alltid välkommen, vi våra
kontaktvägar på webbplatsen.
Årsmötet för verksamhetsåret 2012 kommer att hållas vid Scandic Gävle Väst, söndagen den 24
februari kl. 13:00.
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