Nyheter för Rally april 2021
Det finns det vi vill göra, det vi kan göra och det vi bör göra. Det vi vill göra är inte alltid det vi
kan göra, och det vi kan göra är inte alltid det vi vill göra. Det vi kan göra är inte alltid det vi bör
göra och det vi bör göra är inte alltid det vi vill göra. Komplext? Det finns lika många åsikter och
synpunkter som det finns människor på jordkulan och att navigera i detta gytter kräver både en
detaljerad road-book och en vass navigatör. Men sjukdomar och särskilt i form av en pandemi är
nästintill omöjliga att planera för (eller planera bort) och de kommer av någon outgrundlig
anledning alltid olämpligt.
Vi vill med detta brev vända oss till de det berör. Dvs aktiva och arrangörer i Södra BF. Det finns
en uppdaterad tävlingskalender, på Södras hemsida, men som ni kan se utan några definierade
distriktsmästerskapstävlingar. Utifrån de ursprungliga DM-kalendrarna för RY och RS har det
pga. rådande omständigheter successivt fallit bort tävlingar. RY-DM har 3 deltävlingar och RSDM har 4. Men det är så situationen ser ut i dagsläget. Det kan bli fler arrangörer som kan
tvingas ta beslut de inte vill.
Frågan till er.
Vad göra? Ska vi 2021 genomföra några distriktsmästerskap? Vi vill ha era synpunkter och
åsikter. Med 3 respektive 4 deltävlingar från ursprunglig plan är vi av uppfattningen att det är i
minsta laget för att vara mästerskapsvärdigt. Lägg till detta osäkerheten kring tävlingars
genomförande. Den enda möjligheten, som vi ser det, för att få ihop ett distriktsmästerskap 2021
är att göra just ett distriktsmästerskap. Dvs. 2021 slå ihop de mästerskapen till ett. Regler för
detta får givetvis ses över. Ska vi ställa in distriktsmästerskapen 2021 eller ska vi slå samman
dem till ett distriktsmästerskap?
Återigen. Vad vill vi, vad kan vi och vad bör vi göra? Maila era åsikter och synpunkter till
rally@sodrabf.se senast 17 april
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