Uppdaterad 2021-08-25

Infoblad nr 19–2021 från ÖNBF:s styrelse.
Här kommer lite info till våra medlemmar om vad som händer i distriktet.
Detta infoblad är bara fylld med trevliga infon för nu verkar det som att tävlandet har kommit i
gång på allvar i distriktet.
Tävlingar.
Det har genomförts flera evenemang sedan förra infobladet.
Förra helgen var det en intensiv helg med två tvådagars folkracetävlingar, två rallytävlingar, en
kartingtävling, en dragracingtävling och en racingtävling på Fällfors.
Det planeras för 4 rallycrosstävlingar med Lycksele och Kalix arrangörer.
Kalix är först ut med dubbeltävling nu i helgen och det är 35 anmälda.
Piteå MS kommer att arrangera en kartingtävling även denna helg.
Som de flesta säkert vet så har vi en spännande tid framför oss efter nyår med flera stora arrangemang.
Det ligger ute flera inbjudningar för alla sportgrenar på ÖNBF:s hemsida.
Distriktsmöten.
Vid det senaste mötet med alla distrikten och förbundsstyrelsen så har det kommit fram mycket positiva
saker och förhoppningarna är att det kommer att fortsätta så, lite tråkigt att det saknas en del distrikt samt
lite tråkigt att alla ej kommer tilltals så man får veta hur det är i de olika distrikten.
Svenska Rallyt.
Samtliga tänkta sträckor är genomkörda med representanter från tävlingsorganisationen
och svar på vilka som är mest lämpade förväntas komma inom kort.
Datum för tävlingen är nu officiellt 24–27/2 2022.
Roadboken är färdig och som det hörs från Svenska Rallyts stab så är allt under kontroll inför rallyt.
Utbildning.
Den kommande höstutbildningen är nu bestämd till den 30–31/10.
Förutom utbildning samt planering av våra tävlingskalendrar så är det även prisutdelning för
DM och FM för år 2020 och 2021.
Det planeras även för en teknikutbildning för de som behöver uppdatering, en utbildning för A-B licens för
de som behöver uppdatering samt uppklassning och en förarlicensutbildning racing under hösten.
Alla dessa utbildningar genomförs med distriktet som huvudman.
Vid förra infobladet så uppmanade vi våra duktiga klubbar att det är dags att ansöka om datum för
nästkommande år.
Nästan alla klubbar i distriktet är miljöcertifierade, se lista på hemsidan vem som behöver uppdatera sig.
Stort tack till samtliga medlemmar i ÖNBF och ha en fortsatt trevlig höst.
Enligt uppdrag av styrelsen.

_____________________

Thomas Fredriksson.

