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GOD JUL

Satsningar 2013 inom distriktet
För att vi ska utvecklas och bli mer konkurrenskraftiga behöver vi tillsammans satsa mer
på chefsfunktionärer. Det är de som är hantverkarna i en alltmer komplex bilsportvärld.
Om klubbarna tar hand om 1:a steget i utbildningen så behöver vi ta hand om steg 3-4
och SBF förbundsfunktionärerna.
För att vi ska få fram och ta hand om våra blivande mästare, så måste vi alla bli bättre
på att ta hand om våra lovande juniorer. På förbundsnivå har vi juniorteams satsning och
nyligen Ramona Carlssons satsning.
Vad gör distriktet? Vi belönar juniormästare och årets junior. Det räcker inte.
För att en junior ska våga satsa behövs det
1. Uppbackning i form av team
2. Sponsorstöd
3. Klubb och distriktsstöd.
Hur växer man som idrottare? Positivt bemötande och god kritik. Alltid bekräftelse även
om det gått dåligt. Uppmuntran och råd från äldre. Fair Race när det fungerar som bäst.
På Rally- och Folkrace årsfest i lördags korades årets rockie i Rally, Mattias Hallberg och i
Folkrace årets Stockholms juniormästare, Kevin Eriksson. Fantastiska killar. De är både
trevliga och kan svara för sig. Vi får heja på dem under 2013.
Ny hemsida
Äntligen börjar vår nya hemsida ta form. Den ska upplevas som mer aktuell och mer
lättnavigerad. Vi har även funderingar på att lägga till Facebook. Hur vet inte jag.
Fair Race
Positiv kritik.
Gör som de gamla militärerna. (de som var bra) Börja med att tacka för väl genomförd
tävling och kom sedan med kritiken.
”Tack soldater för en väl genom förd övning! Vi ser fram emot nästa övning med
förhoppning om att x övningsområde blir bättre vad gäller osv”
Få dina teammedlemmar att växa genom att tala om vad som gjordes bra och vad som
kan bli bättre!
Det skadar inte att även ge sina medtävlare en klapp på axeln, ett glatt tillrop mm
Nu är det för väl precis så här det fungerar inom bilsporten. Vi är alla glada inför start
och genomför en tävling med full satsning, hög puls och adrenalinet flödar. Väl i mål
infinner sig en känsla ”Fan va det här är kul” De med dåligt tävlingssinne gäller att
bemöta med ett öppet och glatt sinne. Det är svårt att skälla på en vänlig medmänniska.
Glöm inte att respektera allas olikheter.
Positiva förväntningar
Per Carlssons beskrivning av nästa års Midnattsolsrally är ett mycket bra exempel på att
han vill skapa positiva förväntningar på rallyt genom att uttala att 2013 års rally bjuder
på helt fantastiska vägar! Se SBF:s hemsida

Det kommer även Polar Classic Rally att göra.
Klassiska bilar kommer nästa år att få många trevliga tävlingar. Bla så kommer SM
tävlingarna även att innehålla klassiska klasser ingående i RM.
Det är allt bra härligt med förändringar – spännande och utmanande.
Ska bli roligt att se hur 2013 kommer att fungera.
Hela StBF:s styrelse önskar alla en riktigt skön Jul och Nyårshelg.
Janne Hallerstedt, ordf. i StBF

