22 dec 2004
Till Stockholms Bilsportsförbunds
Samtliga klubbar
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
Ett varmt Tack till alla bilsportvänner för det gångna året, med en önskan om en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År!
Som nyvald ordförande såg jag med spänning fram mot detta Bilsportår. Jag skulle
äntligen få ta del av och komma närmre alla sportgrenar. Jag är ju gammal skogsåkare
och har alltid fascinerats av den teknik, känsla, finlir som ger sig tillkänna i alla duktiga
bilsportare. Jag har inte sett allt, men styrelsen kommer att bjuda ut sig till en större
mängd tävlingar under år 2005. Vi kommer!
Mitt mål var att påbörja kampen för att ungdomar och gemene man skulle få större
tillgång till och mer utbyte av motorsport. Vi ska få fler motorsportsanläggningar helt
enkelt.
Värmdö kommun har sagt att de kan tänka sig detta och det kan i sin tur påverka fler
kommuner. De har samverkan i olika former, så vi tror på detta. Vi får tjata vidare!
På Bilsportforum träffade vi ungdomar, som verkligen påverkade oss positivt. De får en
att bl.a. tänka tillbaka på enkelheten, vilket vi äldre levde under. Vi har ju tyvärr upplevt
en säkerhet, som inte var så säker och vill därför att just detta skall ha högsta prioritet.
Men det kostar liksom de allt förfinade maskiner vi använder idag. Fortfarande är
folkrace ett föredöme. Ekonomiklasser för bredden och enkelheten borde genomsyra alla
våra sportgrenar? Vi får se hur det utvecklar sig, spännande är det. En ökad bredd ger
med automatik en duktigare elit.
Alla har vi börjat …
Men oljudet, miljön? Jag är övertygad om att vi kan begränsa detta. Det går att få
anläggningar miljöcertifierade och buller är inga bekymmer. Vi jämför helt enkelt med
vår nationalarena, Råsunda en söndag kväll!
PS. Vi ses på årsmötet den 17 februari 2005 om inte förr.
Tack för ordet!
Ordförande
Janne Hallerstedt

