Uppdaterad 2021-06-22

Infoblad nr 17–2021 från ÖNBF:s styrelse.
Här kommer lite info till våra medlemmar om vad som händer i distriktet och i övriga Sverige.
Detta infoblad är bara fylld med trevliga infon.
Det har genomförts två stora evenemang sedan förra infobladet.
Först så har vi haft Rallycross SM med Piteå MS som arrangör under dagarna två.
Sedan så var det dags för midnattssolloppet i Fällfors med Skellefteå MS som arrangör.
Enligt de signaler som har nått styrelsen så har det varit över lag trevliga och bra arrangemang.
Det har framkommit att en ledamot i ett utskott besökte tävlingen i Fällfors och hävdade att han skulle
komma in via sin förbundslegitimation. När denne nekades tillträde med anledning av arrangemangets
begränsningar så införskaffades i stället passerhandlingar via ett tävlande team.
Från styrelsens håll vill vi uppmana till dialog med arrangören i god tid innan tävlingsbesök för att undvika
liknande situationer och missförstånd. Saker är inte som vanligt under pandemin och det behöver vi hjälpas
åt att respektera.
Sedan så har det varit några arrangemang till i distriktet.
Tuss-besiktning + RAS i Vännäs / Umeå
https://www.onbf.se/tavlingar/Resultat/RacingSpecial/
Vi har vidare haft ett styrelsemöte med de flesta sportgrensansvariga närvarande och även vår
tillståndshandläggare och då hade man möjlighet att berätta om sin verksamhet och hur man ser på och
tacklat den pandemi som vi snart har levt med i ett och halvt år.
Styrelsen tog till sig infon och vi lärde oss mycket av att lyssna på våra duktiga SGA.
Det har också varit ett telefonmöte med tekniska kommittén sedan förra infobladet.
För kännedom så är det tekniska kommittén som ansvarar för att tillsätta tekniska kontrollanter samt även
anordna lämpliga utbildningar för att försörja den tekniska kompetensen inom distriktet.
Vid detta möte kom det även upp att det finns en bilcrossbil i distriktet.
Vi inväntar nästa möte med alla distrikten och förbundsstyrelsen, efter förra mötet så har det bara hörts
positiva saker från det mötet och förhoppningarna är att det kommer att fortsätta så.
Svenska Rallyt samtliga tänkta sträckor är genomkörda med representanter från tävlingsorganisationen och
svar på vilka som är mest lämpade förväntas komma inom kort.
Vidare så inväntas slutligt datum för tävlingen.
Ansökan är insänt till Försvarsmakten och tanken är att ha start och mål vid Noliaområdet.
Svenska rallyt och SISU hade även en digital informationsträff med lokala föreningar 21 juni och vid det
mötet framkom det att ca 3500 funktionärer behövs för detta arrangemang.
Nästan alla klubbar i distriktet är miljöcertifierade, se lista på hemsidan vem som behöver uppdatera sig.
Tack till samtliga medlemmar i ÖNBF och trevlig midsommar.
Enligt uppdrag av styrelsen.

_____________________

Thomas Fredriksson.

