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Årsmötet för verksamhetsåret 2012 har ägt rum och nu påbörjas ett nytt verksamhetsår med nya
utmaningar. Robert Svensson från SMK Söderhamn blev utsedd till årets förare – han kommer
under året att tävla i STCC-serien. Distriktets kontaktperson från förbundet Pierre Ellison delgav
årsmötesdeltagarna det senast från förbundet. Mötesordförande var Gunnar Lindblom, SISU
Gästrikland.
Evelina Olofsson, är ny adjungerad ungdom i styrelsen och ingår även i distriktets
ungdomsgrupp – en tjej som har de rätta talangerna för att köra rally och med bra
resultat på sina genomförda tävlingar.
Evelina är inbjuden att vara med i ungdomsforum vid kommande Förbundsmöte i
Karlstad den 13-14 april.

Säkerhetsrådgivare, Urban Jonsson och Mats Graaf kommer tillsammans att
arbeta med säkerhetsfrågor i distriktet.
Mats har flera års erfarenhet från säkerhetsarbete, både inom rally, folkrace, men
inte minst från sitt civila arbete vid räddningstjänsten i Ludvika.

Kartingmöte med klubbar den 9 april 2013.
Kartingklubbarna är kallade till ett möte där vi gemensamt försöker att finna en person eller
personer som vill arbeta med karingverksamheten i distriktet. Här insteget till motorsporten i ung
ålder – känner du att vill vara med och utveckla sportgrenen – ring eller maila ordförande –
kontaktuppgifter finns på hemsidan.
Kurser och träffar.
Sune Rundborg kommer även i år att ha en träff i april vid Erikssons Bil, Gävle.
Då kommer information i rallycross/backe att ges från senaste SGA mötet och kommande FM
tävlingar. Så håll utkik på hemsidan!
Ann-Mari Bergström kommer den 7 april -13 att ha en kurs för förare i rallycross – är du intresserad
att gå kursen – maila till rallycross.backe@nnbf.se och anmäl dig.
Rallykommittén kommer att ha sina årliga sammankomster under april månad:
16 april kl. 19:00 SMK Hälsinges klubblokal, Hudiksvall
17 april kl. 19:00 Gävle Motorstadion, Rörberg
18 april kl. 19:00 SMK Dala klubblokal, Falun

Arenasport folkrace.
Kommer detta år att förlägga kursen till Stiftsgården i Rättvik, den 21 april 2013
Kursledare i tävlingsledning, Håkan Olsson och för tekniker, Leif Magnusson.
Inbjudan ligger ute hemsidan och du anmäler dig genom att använda anmälningsblanketten som
du finner under ”fliken” utbildning.
Domare och tekniker.
Distriktet söker personer till distriktsuppdrag som domare och tekniker. Gillar du motorsport och har
kunskap inom regelverk för såväl tävlingsledning och tekniker – är det kanske dig vi i framtiden
kommer att ha som distriktsfunktionär ute på tävlingarna. SGA har startat arbetet att tillföra ”nya
medarbetare” till de duktiga funktionärer vi redan har att tillgå. Meningen är att nya funktionärer går
tillsammans med etablerade domare eller tekniker – för att få så mycket feedback och kunskap
som möjligt innan det är dags att stå på ”egna ben”. Kurser för domare och tekniker kommer att
ingå i utbildningen och distriktet kommer att stå för kostnaden - ta kontakt med SGA i den
sportgren som du skulle vilja arbeta för.

Miljöcertifiering.
Vår miljörådgivare påminner er om att inte glömma att kolla klubbens datum på sina miljödiplom –
flera klubbar har datum som kommer att utgå och allt hänger ihop med tävlingstillståndet för att det
ska gälla. Kontakta Bengt Berglund vår miljörådgivare - han hjälper er med de frågor ni har.
Under ”fliken” miljö på hemsidan har nya sidor om miljöcertifiering till
kommit. Gå in under ” Admin av miljö, SBF”
Här finns mycket att ta del av och kan vara värdefullt vid miljöcertifieringsarbetet i klubben.
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