26 augusti 2008

Till Stockholms Bilsportsförbund
Samtliga klubbar
Det går emot höst och många av oss kan se tillbaka på antingen en framgångsrik
intensiv tävlingssommar eller en välbehövlig rekreation tillsammans med familj och
vänner. Jag ägnade mig åt det senare.
Enkäten
Självklart är vi SBF:s förlängda arm liksom vi skall vara det omvända åt våra medlemmar
i distriktet. Enkätsvaren blev inte i den omfattning vi hade önskat. Den ger dock en
fingervisning/rådgivande och vi skall ta upp de trådar som den anger på höstens
styrelsemöten – se våra protokoll då.
Ungdomssatsningen
Vi kan alla glädjas åt att bla ett antal ungdomar från Mälaröarna deltog i Undgomslägret
på Torpa Gård den 27 – 29 juni i samband med Midnattssolsrallyt.
Det blev lyckat – se mer på SBF:s hemsida.
Nu gäller det att vi tar tag i och ger mer utrymme och stöd till våra ungdomsansvariga;
Christian och Jessica. De behöver bli fler. Målet är att Stockholms BF kan bilda en
ungdomskommitté med egna aktiviteter. Mer om det efter höstens första styrelsemöte
med våra SGA.
Hemliga resan OBS Den 1 sept är sista anmälningsdagen
Tag nu chansen att umgås med bilsportsfolk och med styrelsen. Det är ju ”Tillsammans
kan vi” som gäller.
Dragracing
Lennart ”Lelle” Olsson avgick som Dragracingansvarig i distriktet och jag har fått det
angenäma uppdraget att vik under detta år.
Helgen den 9 – 10 sept besökte jag Lindesberg och fick uppleva en väl fungerande
tävling. ”Mini top-fuel” med ”mini” pojkar och flickor gav verkligen järnet. Det går inte
fort för dem men väl i starten som är bla det viktigaste för deras motorsportkänsla och
tävlande. Verkligen imponerande.
Visst är det en publikvänlig sport och det är stort att uppleva vrålande, ursnabba
maskiner!
Lelle Olsson med team skötte tids- och resultatredovisningen tillsammans med duktiga
funktionärer. Bra jobbat och med förhoppning om att nästa år genomföra tävlingen på
stor bana.
Historiskt rally
Sporten växer så det knakar: Jag var på ARC rallyt i Almunge den 16 aug. som
funktionär i målet på Vadet sträckan. 85 startande! Självklart blir jag glad när jag ser de
gamla värstingar från 60- och 70 talen. Nu är det fortåkning som gäller, för alla satsar
som i fornstora dar.
Ordförande konferens
Den 3-4 okt har vi distriktsordf konferens på en kursgård i Södermanland. Är det något
ni vill att jag tar upp då? maila då det till mig.
Ordförande
Janne Hallerstedt

