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Bilsportens framtid – elbilar?
Inom en snar framtid får vi inrikta oss på att våra bilar drivs av el! Det är ingen utopi.
Vad talar emot?
Naturligtvis förloras motorsportssjälen, menar vissa, inget brummande och så länge
batterierna inte håller längre än tre timmar och är alldeles för dyra osv. Många är det
som uttalar oss lite negativt.
Vad talar för?
Batterikapaciteten utvecklas enormt fort nu. Antalet höstkrafter bara ökar – vridet är det
samma från noll till över 200 km/h. Vi blir miljövänliga!
Redan idag, efter sommaren kommer vi att få elbilar inom rallysprint. På racingsidan
kommer vi att få särskilda heat, särskilda klasser. Det är dyrt men OK att ha extra
batterier.
Spännande, utmanande?
Den som lever får se men jag tror på det.
Bilsport – våren är här!
Äntligen kan vi säga. Efter vårens första begivenhet med Förbundsårsmöte har vi nu
äntligen börjat röra på oss, undantag är bla rally som kör året om.
Till helgen öppnar den nya Dragracingbanan norr om Uppsala till glädje för alla
motorsportsfantaster och i synnerhet alla DR i Stockholm. Banan på flygplatsen i
Södermanland är kvar och det är ju bra.
Racingen sätter i gång och helgen 13 – 15 maj är det klassisk racing. Jag är där.
I helgen som var, var vi några funktionärer som åkte till Rally Gotland. Och våra StBF
åkare körde mycket bra. Vår junior Niclas i sin voc var suverän! Vad månde bliva? Han
går från klarhet till klarhet.
Mälaröarnas MK är ett starkt gäng med många aktiva team, duktiga förare och en härlig
sammanhållning.
Mycket kan berättas och det är det som gör att motorsporten har en så härlig
sammanhållning.
Jag ser fram emot att få känna på lite folkrace – sporten med tuffa närkamper – ingen
ger sig! FR har många duktiga juniorer och kvinnor.
Fair race
Det rullar på!

Det är bara att konstatera att vi motorsportare är både kloka och intelligenta. Inga
dumheter längre. Och om så uppstår kan vi alltid hänvisa till vår överenskommelse.
Juridisk disciplinnämnd
Varje distrikt har haft en egen juridisk kommitté, som nu är ett avslutat kapitel. Dessa
ersätts nu av en disciplinnämnd. Anledningen till det är, att distriktens jur. kom i vissa
fall utdömt olika straff och inom övriga sportgrenar har man jur. disciplinnämnder Nu får
vi en likabehandling. Läs mer om det på SBF:s hemsida.
Avslutningsvis
Jag är inte så bra på att skriva dessa rader men går ofta och funderar på att det här vill
jag förmedla. Lovar att bli bättre. Jag har som mål att skriva ordförande har ordet fyra
gånger per år. Dvs nästa kommer i juni.
Några andra som kan bli bättre är våra SGA som måste bli mycket bättre på att
uppdatera vår hemsida. Vår webbmaster, Valkyria Edlund gör så gott hon kan med det
material som hon får sig tillsänt.
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