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Distriktsnyheter:

Jeanette Asplund har utsetts till miljörådgivare vid styrelsemötet i augusti.
Jeanettes kontuppgifter finns på hemsidan och nås via e-post på miljo@nnbf.se.

Joakim ”Jocke” Ahlberg har antagit utmaningen att väcka ungdomsProjektet tillsammans med Annika Wickström som är kontaktperson i styrelsen.
Jocke kommer att gå in som adjungerad i styrelsen som projektledare för
kommande ungdomsarbete. Jockes e-post ungdom@nnbf.se.
Per-Olof Spånberg har utsetts av styrelsen att tillsammans med Conny Leino svara för
besiktningar / banlicenser för uthållighetsbanor i distriktet. Gäller även för tillfälliga
uthållighetsbanor på befintliga folkracebanor.
Kurser på hemsidan finner du inbjudningar till Miljö och Säkerhetskurs den 1 oktober
2016 i Gävle på Scandic Hotell Väst. Anmälningstiden går ut 160920 men kommer att
förlängas några dagar då det är mycket få anmälda i nuläget.

Rally - kom och diskutera nya Gr H reglementet.
Vi träffas i Gävle på Scandic Hotell Väst onsdag den 28 september klockan 17.30.
Anmäl dig senast den 19 september till Tommy via email tommy@slirej.se.
Här finns er chans att påverka det nya reglementet!

Presenning vid service - ofta är presenning alldeles för liten.
Alla ska följa gemensamma regler G 2.4
”Absorberingsmatta bör vara väl synlig och inte placeras under plastgolv. - presenning
ska vara så stor att den skyddar även vid större spill, alltså betydligt större än
själva tävlingsfordonet”.
Vi uppmanar tävlande och funktionärer att se till att denna regel efterlevs.
Ge tillsägelse till tävlande som inte uppfyller kravet – ge bestraffning
om inte tillsägelsen åtgärdas.

Tävlingar 20 17
En sammanställning över inkomna tävlingsdatumansökningar har gjorts och det
kan konstateras att det finns en del kollisioner i kalendern.
Det ges nu möjlighet för dig som arrangör att göra de justeringar som göra att kollisioner
inte inträffar.
Preliminärara tävlingskalendern för 2017 finner du på vår hemsida, instruktioner finns på
handlingen.
Domararvoden.
Det har kommit till styrelsens kännedom att det inte går rätt till vid alla tävlingar, vi
vill därför uppmana till att fortsättningsvis alla hanterar frågan på ett sätt som följer
de regler som finns både inom idrottsrörelsen och på andra ställen.

Styrelsen önskar alla en riktigt trevlig höst och lycka till i kommande tävlingar!
Var rädd om varandra – Tänk på ”Fair Race”
det gäller i ALLA sammanhang inte bara på en tävlingsplats.

Nästa nyhetsbrev Nr: 31 utkommer i december 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

