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Året börjar lida mot sitt slut och flera olika prisutdelningar för våra duktiga förare har hållits. Kurser
för alla duktiga funktionärer i olika sportgrenar har det varit under året och styrelsen vill rikta ett
stort tack till engagerade klubbar och medlemmar för de fina tävlingar som hållits i distriktet. Utan
Er blir det inga fina tävlingar för våra duktiga förare och med tiden kan det bli svårt för vårt distrikt
att ligga på ”topp” i svensk bilsport.
Prisutdelningar för distriktets FM medaljörer, har hållits för Dragracing, Karting, Rallycross/backe
och Rally nu senast i samband med steg 3-4 utbildningen vid Scandic Gävle Väst, den 30
november. Prisutdelningen hölls vid en middag under lördagskvällen.

EM-guldmedaljörerna i FIA European Historic Rally Championship 2012, Mats
Myrsell och Esko Junttila berättade om sina upplevelser för FM pristagarna.
På bilden ovan saknas några av pristagarna, som inte var med under kvällen .

Kurser

Under lördagen den 30 november anordnades en steg 3-4
kurs i Rally för våra tekniker och för tävlingsledning med Jan
Ribnert som lärare.
Under 2014 måste klubbarna själva i distriktet komma igång
med egna utbildningar för funktionärer när det gäller steg 1
och steg 2 utbildningar.
Kommande
En banbesiktarkurs kommer att äga rum den 26-27 april 2014.
Tid och plats får vi återkomma med efter nyår på
”Event/Kurskalendern” och under ”nyheter” på webbplatsen.
Våra distriktsdomare och tekniska
kontrollanter
fick
en
bra
genomgång i juridiska frågor, av
Hans och Tomas Avelin, under
söndagen den 1 december.

För de utbildare som inte hade möjlighet att vara med i höstens
pedagogikkurs som var i september, kommer en ny kurs att
anordnas.
Kursdatum 30 mars 2014, kursledare Hans Bergman, inbjudan
kommer under januari.

Kommande kurser under våren 2014: Banbesiktar- och pedagogik utbildning, se ovan.

Miljöcertifiering
Miljöarbetet med att få alla klubbar i distriktet certifierade går nu in i en offensiv satsning. De klubbar som inte är
certifierade kommer att bjudas in till träffar för att få hjälp med klubbcertifieringen. Vår miljörådgivare Bengt
Berglund, har på grund av sjukdom, avsagt sig uppdraget som MRG i distriktet. Vi tackar Bengt för den tiden
han har innehaft uppdraget och hoppas han tillfrisknar snart efter den behandling han får på Falun sjukhus.
En ny MRG hoppas vi kunna presentera, på www.nnbf.se efter Jul- och Nyårshelgen. Se till att ha kollen på ”webben”.

Motorsportdagen (MSD)
som vi hade i Sandvikens Folkets Hus 2009 är på väg att återkomma. Vi samlar förare
från alla grenar till prisutdelningar, vi arbetar för att SGA ska kunna ge information
tillsammans med utskottsledamöter under dagen, rådgivare för miljön och framförallt att
ungdomsgruppen kommer att vara med. Det ska bli klubbarnas dag där vi träffas,
samtalar och utbyter erfarenheter. Lite god mat, bilar på scenen och någon/några bra
föreläsare är vår förhoppning – vi förutsätter även en god uppslutning från alla
distriktets klubbar.
Planera redan nu in i er kalender, lördagen den 15 november 2014 för
motorsportdagen MSD i Sandviken.

Kursrapporter
Har ni kursrapporter liggandes som ni glömt att skicka in till vår utbildningssamordnare?
- Ingen fara, se till att de är Åsa Malkusson tillhanda senast 10 januari 2014 på hennes
e-postadress: utbildning@nnbf.se
Under 2014 hoppas vi få många kursrapporter från Er på utbildningar av funktionärer i
er klubb!
Informera även era grannklubbar när Ni ska ha en kurs, då kanske Ni kan bli fler på
kursen.

Årsmöte i Nedre Norra BF
kommer att äga rum den 23 februari 2014 kl. 13:00 vid Scandic Gävle Väst. Styrelsen
upplever att det är av stor vikt att klubbarna kommer till mötet. En dialog behövs mellan
distriktets klubbar och styrelsen, ta även med er minst en ungdomsrepresentant som
då även får tillfälle att träffa distriktets ungdomsgrupp. Ungdomsgruppen i distriktet
kommer att behöva utökas under kommande år.
Kallelse kommer att skickas till klubbarna, i vanlig ordning med information om mötet
och motioner ska vara distriktet tillhanda senast den 10 januari 2014.
Årsmötet i februari 2013 för verksamhetsåret 2012, (se bilder t.h.) var inte så välbesökt
när endast 1/3 av distriktets klubbar var representerade. Nu har vi ställt målet att vi
skall vara 50% och ha en större lokal för mötet.

Valberedning.
Valberedningens arbete pågår för närvarande, för att få fram nya kandidater till styrelseposter och andra förtroende
uppdrag såsom SGA:n i olika sportgrenar fram till årsmötet.
Med en ”namnbank” i distriktet skulle deras arbete gå mycket lättare. Du kan skicka förslag på personer, som skulle kunna
tänka sig ett uppdrag i styrelse, SGA eller andra uppgifter till valberedning@nnbf.se eller ring till Leif, Erik eller Pär.
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.
Valberedningen i SBF förfogar över en namnbank och har du namn på personer som kan tänkas ingå i SBF:s styrelse
eller utskott, maila ordförande i valberedningen danne@broglas.se

God Jul och Gott Nytt år
NNBF:s styrelse och SGA:n vill önska Er alla en riktigt GOD JUL &
GOTT NYTT ÅR och om inte förr så träffas vi den 23 februari i Gävle
på årsmötet!
Ps. Gå in och läs nyheter eller officiella meddelanden på www.nnbf.se om att dela bil i RY Ds.

Nästa nyhetsbrev Nr: 20 utkommer i mars 2014, 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 k
an ske till: sekreterare@nnbf.se

