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Årets förare.
Nu lägger vi ansvaret på distriktets klubbar och medlemmar
att skicka in förslag på årets förare.
Vi kommer att utse ett antal förare efter era
förslag och därefter en omröstning via E-post.
Redan nu finns tillvägagångssättet hur valet
ska gå till, på hemsidan.

Ordförande och ungdomskonferens.
Årets konferens kommer att äga rum 27 oktober, Villa Långbers i Tällberg.
Inbjudan kommer att skickas till alla klubbar och kommer även att läggas ut på
hemsidan.
Anmälan sker via ”Kurs anmälan online”.
Vad som är viktigt är att minst en ungdom kommer med till träffen – så att
ungdomarna kan skapa ett kontaktnät mellan sig för framtiden.
Har ni i era klubbar frågor som ni vill att vi gemensamt ska ta upp under dagen, maila till
ordforande@nnbf.se så sammanställs era frågor.
Kommande kurser.
Ledarskapsutbildning.

Kursledarkurs i pedagogik för utbildare kommer att vara söndagen den 29
september 2013 i Gävle. Har du glömt att anmäla dig så har du en sista chans.
På hemsidan finner du inbjudan och du anmäler dig via ”Kurs anmälan online”.

Rally.

Domare.

Kurs för tävlingsledning och
tekniker i rally kommer att äga
rum i Gävle den 30 november.

Kurs för domare kommer även den att
vara i Gävle den 1 december, inbjudan
för dessa båda kurs er kommer på
hemsidan inom kort.

Säkerhet:
SOS-centralen i Falun ansvarar numera för hela vårt distrikt, nu när centralen i Gävle är nedlagd.
För att delge SOS Alarm den info som de olika sportgrenarna regelverk föreskriver kontaktas SOS-centralen i Falun.
E-Post är den bästa kontaktvägen, skicka info om tävlingen i vårt distrikt (Dalarna, Gästrikland och Hälsingland) till:

magnus.erikhans@sosalarm.se
Besöksadress:
Postadress:
Telefon:

Lugnetleden 3
791 38 Falun
023-762 800

Miljöcertifiering.
Ny påminnelse till er att kontrollera 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.

Kontroll av funktionärslicenser

Storslam i Limaräjset

Det har framkommit uppgifter om att det i en del
tävlingar slarvas med
licensinnehavet på en del
viktiga uppdrag. Därför har
en handling tagits fram där
arrangören är skyldig att till
domarordföranden överlämna en förteckning innehållande uppgift på licensklass
på de i handlingen uppräknade funktionerna. Listan
kommer att biläggas till tävlingsledaren då tävlingstillståndet utsändes från tillståndshandläggaren, kopia till
domarordföranden.
Ifylld lista kan lämpligen biläggas övriga tävlingshandlingar, som domarordföranden erhåller vid ankomst till
tävlingen. Se till att behålla en kopia av den ifyllda handlingen i arrangörsklubben.

För finalhelgen i Back SM/ RM den 7-8 sep stod Lima MS
för arrangemanget i Mattåsbacken. I serien för att knipa
SM/RM plaketterna har det ingått 6 deltävlingar och de två
sista stod så Lima MS som värd för i sitt Limaräjs. Helgen
bjöd på strålande sol spänning på hög nivå. Efter två
dagars tävlande stod det så klart att många av plaketterna
skulle hamna hos förare hemmahörande i vårt distrikt.

Avsaknande av handlingen skall noteras i tävlings/
domarrapporten.
Avsaknande av handling kan medföra problem att erhålla
tillstånd för kommande tävling.

I klass 1 gick guldet till Jimmy Holmqvist, Gästrike RT,
silver till Henrik Flodin, SMK Hälsinge.

Tävlingskalender 2014
Kalender för 2014 finns nu
på hemsidan. Kontrollera
datumkollisioner och gör
upp med varandra om ev.
flytt till annat datum.
Meddela tillståndshandläggaren. Fortfarande kan
nya tävlingar läggas in
men är då extratävlingar.
Se ytterligare info på kalendern.

I klass 2 gick guldet till Peter Karlsson, Ljusdals MS,
silver till Mattias Olsson, Bollnäs MK,
brons till Håkan Holmqvist, Gästrike RT.

Ansökan tävling/inställd tävling
När nu tävlingsdag har
erhållits för 2014 gäller det
att komma in med
tävlingsansökan 2
månader före tävlingsdagen för att erhålla en
lägre tillståndsavgift.
Skulle det i något fall vara
så att den sökta dagen ej kommer att användas så skall
tävlingen ställas in i BS-online, detta utförs av den i
arrangörsföreningen som har inloggning i BS-online.
Meddelande skall även sändas till tillståndshandläggaren
omgående.

I Klass 3 rallybilar 2 wd, gick guldet till Micke Lundberg,
SMK Gävle, silver till Oskar Sundell, Järbo MK.

Valberedning.
Valberedningens arbete pågår hela året men intensifieras
under hösten och fram till årsmötet.
Med en ”namnbank” i distriktet skulle deras arbete gå
mycket lättare. Skicka förslag på personer, som skulle
kunna tänka sig ett uppdrag i styrelse eller som SGA, till
valberedning@nnbf.se.
Vi har för närvarande sportgrensansvariga som önskar bli
avlösta och vissa sportgrenar där vi saknar SGA. I
styrelsen är det hälften, som skall väljas varje år, plus
ordförande. Det ska även fram en ny webbmaster då
nuvarande kliver av i samband med årsmötet i februari
2014.

I RM klassen gick guldet till Martin Jonsson, Woxnadalens
MK, brons till Jan Jonsson, Rättviks RRK.

Nästa nyhetsbrev Nr: 19 utkommer i december 2013, vill du/föreningen publicera något som händer hos er så
Maila 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

