2 juni 2006

Till Stockholms Bilsportsförbund
Samtliga klubbar
Ärende: Ordförande har ordet.
En varm och trevlig sommar önskas alla bilsportvänner
Våren har varit utdragen men nu sjungs det snart ”Den blomstertid nu kommer”! Inom
bilsportsvärlden har vi mycket att se fram emot. Våra racingbanor fylls av entusiastiska
åskådare för att beskåda tuffa fighter i muskulösa, smidiga färggranna ekipage.
Skogens gruskungar åker av sig på en och annan sprint och större tävling. På våra kära
folkracebanor både svettas man och svetsar.
Våra kartingungdomar laddar så armarna domnar i race efter race.
De finurliga, otroligt snabba radiostyrda bilarna tampas om segrar som vore de på stor
bana.
Ja det finns mycket att glädjas åt om man är en bilsportfantast.
Och det måste vi bli bra på att dela med oss av.
”Finnkampen”
Onsdagen den 19 juli kommer gruset att spruta på Solvalla.
Det blir en högoddsare att se fram emot.
Boka redan nu hela dagen och heja fram våra svenska ess.
Vi, alla klubbar inom StBF, skall bemanna funktionärsposterna.
Observera att vi behöver många – 73 st. Där av är det nödvändigt att da anmäler dig
snarast.
På varje post skall det stå en senior och en junior. Ungdomen upp till 25 år behöver inte
vara fullfjädrad funktionär utan han/hon är med och lär.
Du som vill ställa upp ta med dig din tjej eller grabb. Det blir en oförglömlig dag.
Anmäl dig här:
Övrigt att notera
Janne Ketonen har slutat som SGA för OffRoad. Han har för mycket omkring sig. Ny på
den posten är Kenneth Norling.
En förhoppning är att vårt distrikt skall samarbeta med Upplands och Nedre Norra i rally
så att vi kan genomföra bra DM. Tanken är att det skall utses både StBF vinnare och
StBF/U/NN vinnare. Mer om det kommer.
Rally DM i Eskilstuna blev inte vad vi önskat oss men vi lär av det och missar går att
rätta till. Vi ber om ursäkt för att det blev som det blev.
Miljön. Under detta år så måste vi miljöcertifiera våra banor och helst även enskilda
tävlingar. Klubbarna skall kontakta Tomas Bergelin eller någon i styrelsen.
På våra styrelsemöten har vi nu äran att bjuda in representanter från våra klubbar som
berättar om klubbens verksamhet.
Tack för ordet!
Ordförande
Janne Hallerstedt

