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Stora grabbars märke
har tilldelas Kenneth Eriksson, Mats Myrsell, Esko Junttila och Niklas Hägg. Svenska
Bilsportbförundet utmärkelse kommer att delas ut vid Bilsportgalan 23 januari i Karlstad –
vi gratulerar till killarnas utomordenligt fina presationer under flera år i rally.
FM prisutdelning i rally
genomfördes efter rallykursen i Falun den 28 november. Ett sextiotal personer hade samlats
för att fira FM, SM och EM medaljörer i rally. Inbjuden till middagen var även Bilorienteringsmästaren Björn Henriksson som under året tagit två guldmedaljer i grenen. Den första kom
vid SM-veckan i Örebro och det andra guldet var redan säkrat innan sista tävlingen var körd.
Tack till SGA Tommy Vestlund för en fint genomförd prisutdelning och intervjuer med alla
pristagare.
Reglementen i Rally
FM-reglementet för 2016, justerat reglemente för begränsade distriktstävlingar och ett nytt
reglemente för rallysprint kommer att finnas på hemsidan.
Rallycross/backe
Vid Svealandscupens rallycrossavslutning i Västerås blev Bollnäs Motorklubb utsedd till
”Årets arrangör” av förarna.
Motiveringen var att med små enkla medel genomföra två näst intill perfekta tävlingsdagar
och trots få deltagare gjorde arrangören allt för att det skulle fungera.
Underhållningen på lördag kväll gav ett extra plus för arrangemanget.

P-O Spånberg har återkommit som SGA i Enkla Tävlingsformer och har redan haft en träff
med klubbar för att försöka få igång en serie/cup i uthållighetstävlingar.
Sigge Henriksson är nyinsatt SGA för bilorientering, planer finns att under 2017 arrangera
en SM-tävling i distriktet.
Idrott online och LOTS
är nu de nya verktyg som klubbarna ska använda för att rapportera och ansöka om
tävlingsdagar. Det var lite trögt att få in årsrapporterna i systemet. Styrelsen hoppas att
det gick bra för de klubbar som vi kontaktade att få in uppgifterna i tid.
Valberedningens arbete startar nu på allvar inför kommande årsmöte – ta kontakt med dem
om du/ni har förslag på namn som kan tänka sig att arbeta för distriktet.
Valberedningen är inbjudna till en träff i mars med SBF:s valberedning där tanken är att
skapa nätverk mellan distrikten.
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari 2016. Årsmötet kommer att
förläggas till Dalarna, den 21 februari klockan 13.30, Hotell Gyllene Hornet i Tällberg.
Kurser under våren kommer att läggas ut på hemsidan – så håll utkik på sidan och er post
på klubben.
Miljöcertifiering.
Arbetet fortsätter med att alla klubbar ska vara certifierade enligt SBF:s regler.
Tänk på att omcertifiera klubben senast en månad innan certifikatstiden löper ut.
Tävlingstillstånd nekas om klubben inte har giltig miljöcertifiering.

God Jul och Gott Nytt År tillönskas er alla.

Nästa nyhetsbrev Nr: 28 utkommer i mars 2016, vill du/föreningen publicera något som händer
eller har bilder från arrangemang/tävlingar skicka till webmaster@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

