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Ungdomsintegreringsprojekt, 2013 - 2015
Vid förbundsstämman i Karlstad tillfrågades distrikten om man ville vara med i ett ungdomsprojekt
och NNBF anmälde sig då, till att delta i delta i projektet.
NNBF har och ska ha hög prioritet på ungdomssatsningar i distriktet, därför var det även ett
naturligt beslut för styrelsen att anmäla sig till projektet .
Tanken med projektet är att öka ungdomsintegreringen inom Svenska Bilsportförbundet med en
speciell satsning riktad mot distrikten och klubbarna i distrikten. Projektet ska även samla alla
pågående projekt inom SBF som arbetar med ungdomsintegrering under ett och samma paraply
och få dem att arbeta mot gemensamma, likriktade mål för att kunna uppfylla bilsportens vision,
Full Fart Framåt mot 2015.
Bakgrund
Svenska Bilsportförbundet har sedan länge arbetat med olika ungdomssatsningar. 2005
formaliserades delar av arbetet med ungdomsintegrering genom starten av en ungdomsgrupp på
förbundsnivå. Övriga satsningar har allt som oftast handlat om kortare projekt som ibland vid
projektets slut blivit en del av ordinarie verksamhet, men som ibland slutat vid projektets slut. Flera
gånger har effektmätning och uppföljning av projekt saknats.
I vårt distrikt startade ungdomsgruppen sitt arbete under 2012 och nu får framtiden utvisa vad vi
kan skapa och uppnå. Mer om projektet går att läsa på distriktets webbplats, under ”Ungdomsgruppen och Ungdomsintegreringsprojekt 2013 – 2015”.

Mer flickor/kvinnor i sporten

Fr. v. nedre raden, Helena Malmqvist, Paulin Bergqvist,
Åsa Stonegård. Övre raden fr. v. Stefan Hedström,
Tommy Andersson, Pär Swedh och Rolf Dahlberg

SMK Hälsinge har kommit en bit på vägen, när man vid årsmötet
valde en ny klubbstyrelse. Paulin Bergqvist, ledamot av ungdomsgruppen i NNBF, valdes till klubbordförande och Åsa Stonegård till
sekreterare samt Helena Malmqvist kvarstår som kassör. Det
innebär nu att 50 % av ordinarie styrelseledamöterna i styrelsen är
kvinnor. Nu är frågan, finns det fler klubbar med samma eller bättre
fördelning mellan kvinnor/män och eller ungdomar/gamlingar?
I NNBF arbetar vi på att få fler ungdomar och då även unga tjejer,
med i distriktets/klubbarnas verksamhet.

Annorlunda nationaldagsfirande
Ludvika MS har i flera år varit med i nationaldagsfirande med att
visa upp sin verksamhet.
De populära virtuella spelkonsollerna var i år på plats föra att testas
av barn och äldre. Rallybilar visades men dagens höjdpunkt var nog
att se Johan Halvarsson, driftingföraren med bl.a. RM guld förra
säsongen, som gav prov på sin förartalang med en bejublad
driftingshow utanför sporthallen.
Tävlingsdagar 2014
Nu börjar det åter bli dags för nästa års tävlingsdagar. Ansökan skall skrivas in

via BS-online och vara klart senast den 1 september när det gäller alla
tävlingar förutom rikstävlingar.
Sök även tävlingstillstånden i tid, senast två månader före tävling, så
erhålls rabatt på den ordinarie tillståndsavgiften.

Ny alkotester
Distriktet har inköpt en ny alkomätare för utandningsprov. Alkomätaren är en av
de bättre som finns. Den lånas ut till klubbarna i distriktet utan kostnad och det
medföljer även 10 st. rör för provtagningar.
Klubbarna skall endast stå för frakten tillbaka, direkt efter tävlingen.
Alkoholmätaren bokas hos NNBF:s tillståndshandläggare (tillstand@nnbf.se ).

Träningstillstånd
Träning

Prova bilsport

Uppvisning

Förarkurs

Klubbar som har träningsförsäkring, har förhoppningsvis även läst den medföljande skrivelsen och
även sökt träningstillstånd. Försäkringen gäller endast för tillståndsgiven träning. Gör en koll hur
det ser ut hos Er klubb och gör eventuellt en ansökan snarast.
Ansökan skall innehålla namn, personnummer och licensklass, adress plus övriga kontaktuppgifter på den träningsansvarige. Var träningen genomförs samt tider och dagar för
arrangemanget. Gilltig banlicens skall naturligt vis finnas.
Skulle det behövas fler träningstillfällen går det att söka detta via E-post.
Ansökan sändes per E-post eller brev till NNBF:s tillståndshandläggare:
Åke Andersson, Rattvägen 12, 771 42 LUDVIKA, eller tillstand@nnbf.se

Utbildning av utbildare 29 september
NNBF kommer till hösten tillsammans med SISU att arrangera en utbildningsdag i distriktet, för alla
som ska hålla kurser för förare/kartläsare licenser och steg 3/4 utbildningar för funktionärer. Gör
en koll på webbplatsen, nnbf.se. Inbjudan till utbildningsdagen kommer att finnas på webbplatsen i
början av augusti, anmälan till utbildningen, kan du redan göra idag.

Ordförande konferens 27 oktober
I år kommer ordföranden och ungdomskonferensen att hållas i Rättvik, så ni kan redan nu boka in
detta datum för att var med och ta del av allt ”matnyttigt” som vi försöker att ge klubbarna i
distriktet. Här skall även ungdomarna i klubben vara med, minst en men gärna fler från klubben.
Mer information kommer i augusti/september.
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.

Styrelsen önskar er alla en riktigt trevlig
Midsommar och trevlig sommar.
Nästa nyhetsbrev Nr: 18 utkommer i september 2013, vill du/föreningen publicera något som händer hos er
så skicka E-post till info@nnbf.se. Har Du/Ni bilder från arrangemang/tävlingar skicka in till
webbmaster@nnbf.se och berätta vad bilderna kommer ifrån så kan webbmastern publicera dem på
webbplatsen, vissa bilder kanske passar bra för att ligga på vår första sida.
Med Din E-postadress kan Du få nyhetsbreven direkt hem i Din dator. Anmälan kan ske till: sekreterare@nnbf.se

