6 nov 2004

Till Stockholms Bilsportförbund
Samtliga klubbar
Bilsportmässan
Bilsportmässan i Stockholm den 19-21 nov blev en succé. Ca. 25.000 mässbesökare
passerade förbi vår monter. Vårt tema: Bilsport, en sport för både unga och gamla!
Ett stort tack riktar vi alla till vår huvudsponsor, Nacka Biltrim och Roffe Johansson. Roffe
ställde ut sin fina Ford formel 2.
Ett särskilt tack ställer vi till Järfälla MK för deras iordningställande av dekoren,
orangeröd med checkers flagg band. De var sex man redan på torsdagen som snickrade
och målade. Järfälla ställde ut två ”kartar”.
Bilder från mässan.

En legend, ”Rally Harry” Bengtsson, visade upp sin svarta Folka från 1956 i vilken han
vann Midnattssolsrallyt. De var många som intresserat kikade närmare på den.
För att få balans i montern så fick vi Björn Jacobsson, rally, att ställa ut sin värsting,
Subarun. Roffe, Harry och Björn visade upp några fina priser som pricken över iet.
Tyvärr så var montern lite för liten och BilO:s informativa och spännande ”pelare” fick
inte plats. Vi riktar därav ett tack till Stockholms Bilklubb, som så förtjänstfullt gav plats
åt denna.
När vi packade ihop på söndagskvällen var vi både trötta och omtumlade. ”Det här var
roligt och vi försöker allt nästa år igen!”
Bilsportforum
Jag, Åke Hansson, Anne-Catherine Rosén och Jöran Pettersson deltog som delegater i
forumet.
Temat var: Bilsporten i framtiden.
Året är 2012. ”Jublande hav mötte F1-hjälten” Guldfesten för den snabbe, svenska
tronarvingen till Schumacher ville aldrig ta slut. … Han är snabbast, han kör bäst.. sjöng
alla tillsammans med Oscar Andersson.
Ja, tänk er att vi alla samlas på Sergels torg!
Hur kommer vi dit? Forumet samlade oss i tvärgrupper där ungdomar deltog. Vi var
överens och vi är säkra på att alla de idéer som kom fram kommer att ge resultat. Mer
om det kommer på SBF:s hemsida. Fullt klart är att vi måste hjälpa fram våra yngre
förmågor om bilsporten skall överleva. Vi vill på så sätt satsa på bredden utan att tumma
på den elitsatsning som redan finns. Enkelheten framhölls. Dvs. det måste bli enklare att
prova på. Vi vill påverka våra beslutsfattare så att varje kommun kan ha någon form av
motorsportanläggning, jfr fotbollsplaner, ishockeyrinkar mm.

År 2005 blir ett spännande år med nya givar. Inom Stockholms Bilsportförbund kommer
det att hända saker ..!
Tack för ordet
Janne Hallerstedt, ordf.

