4 december 2005

Till Stockholms Bilsportsförbund
Samtliga klubbar
Ärende: Ordförande har ordet.
Bilsportmässan
Åter igen blev Bilsportmässan i Stockholm den 25-27 nov en succé. Vårt tema:
Stockholms Bilsportförbund satsar på våra ungdomar framträdde tydligt!
Storpubliken märktes tydligt på lördagen, då man fick man kryssa fram mellan
montrarna. Det var i huvudsak våra ungdomar som stod i StBF:s monter med bra back
up av seniorerna. Järfälla MK som designat och gjort montern skall ha ett särskilt tack.
Den lilla crosskarten drog till sig familjer med små barn och det var spännande för ”7åringarna” att få sätta sig bakom ratten.
MHF ungdom var ett extra dragplåster.
Tyvärr var även i år Iceman i en monter och det tycker vi inte är förenligt med seriös
bilsport, vilket har föranlett oss ett påpekande till SBF. Någon sa lite elakt att: Är Mässan
till för bilsport eller till för köpmän?
Bilsportforum
Under mässan så var det SBF Bilsportforum. Förra året fick vi en del tid med våra
ungdomar i sk workshops och det gav oss äldre en hel del att tänka på. Tyvärr blev det
inte mycket av den varan i år.
Uppdraget i år och ”Full fart framåt” till 2012 blir att ta till vara och utveckla det som då
drogs upp. (Se SBF:s hemsida.)
Vi måste bli bättre på och utveckla följande: Ungdomsråd – ungdomskonferenser,
aktivitetsdagar av olika slag, fadderverksamhet och utbildning.
Denna gång fick alla distrikt redovisa det vi har gjort och vad vi tänker åstadkomma år
2006.
Se gärna okt 05 Ordf har ordet. Vi redovisade bla vår ”hemliga resa” till Karlskoga.
År 2006 kommer vi att göra något liknande – även det hemligt!
Men ingenting förändras av sig själv och vi tar ett steg i taget.
Bilsportgalan
Sång och musik i bästa ”fotbollsgala” gjorde kvällen till en riktig höjdare. Konferencierer
var Gry Forsell och Andreas Odén (TV4). De lotsade oss genom kvällens alla
begivenheter. Bl.a. annat så bjöds det på allehanda prisutdelningar, utmärkelser –
internationella framgångar och fantastisk god mat. Pernilla Wahlgren gjorde ett bejublat
framträdande men kvällens höjdpunkt blev:
De finländska motorsportsstjärnornas utmaning (världseliten) till Sveriges
bilsportmästare. Och segervissa svenskar antog utmaningen! Se mer på SBF:s hemsida.
StBF satsar på våra funktionärer
Naturligtvis prioriteras våra ungdomar även nästa år men vi lägger till våra funktionärer
och lika viktigt är det att vi i fortsättningen behåller fokus på eliten och på bredden.
Det lackar mot jul
Styrelsen har årets sista möte den 13 dec. (Jöran Pettersson, vice ordf och SGA rally,
skall vara Lucia hoppas vi) Vi har att utvärdera det gångna året och att förbereda vår

verksamhets-inriktning för 2006 och kommande årsmöte. I januari 2006 har vi ett
arbetsmöte för att planera inkomster, utgifter och aktiviteter.
Lite av varje
I lördags var jag på årsavslutning i folkrace och rally. Ett stort prisbord och en god måltid
med mycket bilsportsnack som dessert gjorde kvällen trivsam.
Det är inte utan att vi alla kände oss stolta över pristagarna/vinnarna, som fick
uppskattade ryggdunkar under kvällen.
Vi som var med riktar ett stort tack till Janne Lönnmark, SGA folkrace och till Jöran
Pettersson, SGA rally.
På lördag, den 10 dec tänker jag känna på Offroad. Janne Ketonen vår SGA har lovat mig
en resa över alla otänkbara hinder mm. Det ska bli kul.
Min rallyframfart detta år har gott i ”kul att vi kom runt och bilen är hel, det var ju dj
häftigt”. Jag åker kartis med Dennis Hartman, ordf. StBF:s valberedning, i hans SAAB 99
turbo och det ger mig, som är över 50 fortfarande ”grabbkänslor”.
Tack för ordet!
Ordförande
Janne Hallerstedt

