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Förbundsårsmötet i Sundsvall.
Hela styrelsen var samlade i Sundsvall för att vara med på mötet. Kåge Schildt hade som tidigare
avsierat att han beslutat att inte ställa upp för omval som ordförande. Till ny ordförande valdes
Kenneth Thoren och nyval även på Daniel Nyman.
Bra genomförda dagar med visonsarbetet för framtiden. En rörd Kåge valdes till hedersordförande
av medlemmarna som var församlade.
Miljöcertifiering.
Offensivt arbete med att få alla klubbar certifierade har inletts och det börjar ge resultat.
De klubbar som inte svarar kommer att påminnas igen om certifieringens betydelse. Ber er klubbar
som redan är certifierade att kontrollera klubbens miljöcertifikat – flera klubbar har certifieringsdatum
som kommer att utgå under 2014. Förnya er certifiering i tid så att det inte drabbar tävlingtillstånden
för era tävlingar.
På SBF:s hemsidan finner ni de banketter som behövs för er mijörevision.
T.f. miljörådgivare är Eva Eriksson, kontaktuppgifter finns bl.a. under styrelsen på hemsidan.
Förfrågan har kommit från miljökomittén om en ny miljökurs till hösten. Mera information till
klubbarna och berörda funktionärer kommer inom kort. Ett subventionerat bidrag kan komma att
utgå till klubbarna från miljökomittén för deltagande i kursen.

Kom i håg att söka tävlingsdagar för 2015 - dessa ska vara sökta senast 1 september i år via
BS-online. De tävlingar som är sökta och godkända för 2015 är endast godkända för att synas
på ett rätt sätt i kalendern.
Rabatt på tävlingsavgiften erhåller ni om ansökan inkommer två månader före tävlingsdagen.
Finns frågor i ärendet tas kontakt med NNBF:s tillståndshandläggare tel 0240/178 43 eller
070/572 87 00

Motorsportdagen MSD .
Då är vi igång med planering av den gemensamma motorsportdagen i Sandviken den 15 november
2014. Vi hoppas att klubbrepresentanter, förare och funktionärer kommer att närvara under dagen.
Sportgrensansvariga kommer att ta kontakt med sina utskott för att representanter ska komma till
dagen för att ge information och även ta emot synpunkter från er deltagare.
På eftermiddagen kommer gemensam FM-prisutdelning för alla sportgrenar att ske och avslutads
med middag.
En subvention på deltagarkostnaden kan även här komma att utgå till de klubbar som deltager.
Detta för att få representation från klubbarna – viktigt med kommunikation mellan klubbarna och
distriktet. Mera informtion kommer till klubbar och via hemsidan.

En ny Rallycross stjärna på G i NNBF.
Joel Olsson född 1997 ifrån Söderhamn har fått erbjudande att i samarbete med
Hedström Motorsport köra SM-serien i rallycrossens SuperCar klass och då i samma
bil som Peter Hedström kör VM-serien.
Detta är ett unikt tillfälle där ett etablerat stall väljer att satsa på en ung talang.
Joel Olsson har trots sin ringa ålder hunnit samla på sig värdefulla meriter.
2012 deltog han i 24 tävlingar 17 finaler med 5 vinster och blev totalsegrare i
X-cupen FR som första års junior!
2013 körde han 22 tävlingar 19 finaler och 9 vinster.
Seger i Midnattsolcupen, tvåa i X-cupen och segrare i Gotlandsfestivalen.
2014 började med Långloppsseger i Lycksele och 2 andraplatser i A-finaler.
För närvarande saknas det ytterligare 150 tkr för att allt skall gå i lås och om allt går
enligt plan så får vi se honom köra tävlingarna i Hyllinge och på Solvalla i höst!
Ann-Mari Bergström SGA Rallycross NNBF

Daniel Röjsel, SMK Dala, har en fantastisk framgång inom olika
motorsportsgrenar, nyligen mottog han Falu Kommuns hederspris för sina fina resultat. Han tävlar
inom rally, isracing, radiostyrd bilsport i vilket han är Nordisk mästare..
Här är några resutltat från 2013: 6 pallplatser efter 8 körda tävlingar i ungdomsrally.
1:a i Sportvagnsmästerskapet (SPVM). Nordisk mästare i Formel Ford Zetec.
Vann även sin debuttävlingen i rally som C-förare.
Daniels fina hemsida sammanfattar vilket framtidslöfte han är inom bilsport.
http://www.danielrojsel.se/se/nyheter-5246175
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