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Ett äpple om dagen håller doktorn borta

Utbildning på klubbnivå
Distriktet uppmanar er i klubbarna att genomföra utbildningar på klubbnivå. Både vi
och ni ser att det blir allt färre funktionärer med behörigheter till de olika organisationsbefattningarna. Klubbarna utarmar sig själva så som det är idag när de behöver låna in
funktionärer till sina tävlingar. Dags nu att börja planera för framtiden och utbilda på
klubbnivå och med distriktskurser.
Säkerhet
Påminner om er säkerhet och varningen av detta bälte.
Vill du läsa mera finns det på Sbf:s hemsida under officiella meddelanden.

En varning utfärdas nu för användandet av Toorace
fyrpunktsbälten med homologeringsnummer B-343.T/98 efter det att flera rapporter om
incidenter med nämnda bälte inkommit till teknikavdelningen på Svensk Bilsport.
Pär Karlsson, teknikchef på Svensk Bilsport säger:
”Ja, vi har fått in uppgifter från folkracetävlingar där förare omedvetet har slagit upp
låset till sitt bälte mitt under pågående race. Just i folkrace krävs det inte
sexpunktsbälte utan många kör med fyrpunktsbälte och med den felaktighet som nu
upptäckts på det här låset när det används som fyrpunktsbälte, finns det en risk att
föraren kommer åt att låsa upp spännet, något som naturligtvis är livsfarligt”

Crosscart
har fått en ny sportgrensansvarig Lasse Söderström har tackat ja till distriktsuppdraget.
Lasse kör själv crosscart och kan vara behjälplig i de frågor som kommer upp. Vi
hoppas att flera ungdomar kommer att börja tävla i sportgrenen. Lasses
kontaktuppgifter finns på hemsidan.
Motorsportdag den 18 november
Planera redan nu in den 18/11 i era kalendrar för då kommer motorsportdagen att äga
rum i Falun vid Främbyhallar.
Programplaneringen är i full gång med olika ämnen och föreläsare.
Entrén är fri och förtäring kommer att finnas att köpa under dagen.
Klubbar och medlemmar i distriktet se till att komma och ta med er era ungdomar.
Rallymedaljer utdelade till våra duktiga förare i distriktet
SM tävlingen East Sweden Rally var årets sista tävling för våra duktiga rallyförare.
Johnny Andersson, SMK Hedemora, silver i otrimmat 2 WD
Stefan Gustafsson, Ludvika MS, guld i otrimmat 4 WD codriver till Jakob Jansson
Thomas Thunström, Ludvika MS, guld i trimmat 4 WD
Niklas Hägg, SMK Hälsinge, brons i trimmat 4 WD
Daniel Röjsel SMK Dala brons, JSM otrimmat
Läser man resultatlistorna finner man otroligt många duktiga förare som föredömligt
representerar sina klubbar. Många har under säsongen inte haft lyckan med sig utan
drabbats av den ena motgången efter den andra. Men tålmodigt kämpar ni vidare för
den sport som ändå ger er sådan lycka.
Rally FM 2017 i NNBF är också avgjort den gångna helgen, du hittar FM resultaten på
hemsidan.
Sportgrensansvariga
deltar under hösten på sin sportgrenskonferens med övriga distrikt.
Har du någon fråga eller idé som tävlande eller funktionär - så ta kontakt med
distriktets SGA som tar med sig era frågor till träffen.
Ungdomsgruppen
Rekrytering av lite flera ungdomar kommer att påbörjas. Det behöver fyllas på då
flertalet tävlar och inte kan vara med alla gånger. Ungdomarna fortsätter att vara ute
och tävla i både rally, folkrace och rallycross.
Ett tävlingsbesök gjordes i augusti på Gelleråsbanan med STCC. Gruppen blev Vipgäster till Team Kågereds och Andres Ahlberg stod på programmet.” Våran Jocke” Joakim Ahlberg hade planerat in besöket för gruppen. En strålande dag med god mat i
glatt sällskap avslutades med turer för gruppen med Andreas runt banan, vilket blev
dagens höjdpunkt.
Kom ihåg:Tävlingar 2018-2019
Tävlingskalendern börjar bli tom så det är hög tid för alla arrangörer att ansöka om
tävlingsdatum för kommande tävlingar.
Ansökan ska vara registrerad i LoTS senast den 15 september två år i förväg för
Internationell tävling och Riks/SM/RM, och ett år i förväg för Distriktstävling.
Föreningsmedlemmar
En påminnelse till alla föreningar att inte glömma bort att se över sitt medlemsregister i
Idrott Online.
Fram till senast den 30 november har alla föreningar möjlighet att uppdatera sitt
medlemsregister för att rätt antal medlemmar ska bli registrerade i de röstlängder som
upprättas för 2016.

Miljö.
Miljö är viktigt ur alla aspekter men med dagligt tänk kommer man långt. Det är inte
svårt att certifiera sin klubb. Klubbar utan tävlingsverksamhet ska också miljöcertifieras
då det finns förare som är ute och tävlar samtidigt som de representerar sin klubb.
Ring eller maila till Jeanette som är distriktets miljörådgivare så hjälper hon er. Kontakt
uppgifter finns på www.nnbf.se.

Styrelsen önskar er alla en riktigt härlig höst.
Nästa nyhetsbrev Nr: 35 utkommer i december 2017, 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

