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Infoblad nr 21–2021 från ÖNBF:s styrelse.
Här kommer lite info till våra medlemmar om vad som händer i distriktet.
Nu verkar det som att tävlandet har kommit i gång på allvar igen.
Tävlingar.
Det har genomförts flera evenemang sedan förra infobladet.
Två helger i rad har Lycksele arrangerat tävlingar, lördag och söndag.
Sedan förra helgen så körde Lycksele två RAS-tävlingar.
BK Dundret har kört en folkrace tävling.
NMS-Boden har även dom kört en folkrace tävling.
Samma gäller Vännäs MK som har arrangerat en folkrace tävling sedan förra infobladet.
Vännäs MK har också arrangerat en RAS-tävling 21-09-18.
NMS-Boden kommer att arrangera rallytävlingen Kanonrundan som firar 60 år denna helg.
Vännäs MK arrangerar en UTH-tävling på lördag med 17 lag anmälda.
Lycksele har en folkracetävling på söndag.
Som de flesta säkert vet så inleder vi det nya året 2022 med flera stora arrangemang.
Det ligger ute flera inbjudningar för alla sportgrenar på ÖNBF:s hemsida.
Distriktsmöten.
Kommande vecka så är det ett nytt möte om kalendern stämmer med alla distrikten och förbundsstyrelsen.
Svenska Rallyt 2022.
Här hörs ingenting för tillfället.
Det enda brus som hörs är att några klubbar/föreningar funderar om de ska hjälpa till och i så fall med vad.
Som jag skrev tidigare så är samtliga tänkta sträckor genomkörda med representanter från
tävlingsorganisationen.
Datum för tävlingen är nu officiellt 24–27/2 2022 och det kommer att vara Umeå som är huvudort.
Det kommer nog att behövas mycket engagerade personer för att dra runt denna tävling så kontakta eran
lokala klubb för att lämna en intresse anmälan.
Ekonomiska riktlinjer.
Här kommer ett förtydligande vad som gäller inom distriktet.
Jag skrev fel förra gången, traktamentet ska vara 240 kr per natt och ingenting annat, milersättningen är
18,50 kr per mil och det gäller för samtliga sportgrenar inom ÖNBF.
Alkoholpolicy.
Att nolltolerans beträffande alkohol gäller i samband med all tävlings- och träningsverksamhet i SBF:s regi,
för både utövare och ledare.
Enligt polistillstånden på Sidan 1 under villkor punkt 4 står det att läsa "Spritdrycker, vin eller starköl får
inte förvaras eller förtäras på platsen annat än i samband med tillåten utskänkning av alkoholhaltiga
drycker".
Vid förra styrelsemötet så beslutades det att se över om distriktet kan köpa in alkomätare som kan hyras från
ÖNBF av arrangörer, för att skynda på denna process så vore det tacksamt att få feedback från arrangörer i
distriktet om vad ni ställer er till detta?.
Sedan så uppmanar vi från distriktet att arrangörer borde göra stickprov med alkomätare i samband med
tävling.
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Folkrace anbud.
Ordförande har blivit kontaktad av utskottet för folkrace med uppgiften att det har varit tävlingar där man
har missat att använda dubbla lappar vid anbudslämmnande.
Distriktet uppmanar alla arrangörer att tänka på att göra rätt i fortsättningen med anbuden.
I denna fråga så är bruset att detta har landat hos våra arrangörer.
Utbildning.
Den kommande höstutbildningen är nu bestämd till den 30–31/10 och i skrivande stund så är det drygt ett 40
tal som redan har anmält sig till vår stora utbildningshelg som även innehåller prisutdelning och
föreläsningar. I år kommer JP på Simpsson att hålla föredrag om säkerhet och hur man skall sitta i sin bil för
bästa skydd.
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 och här har
jag varit i kontakt med utbildningskommittén.
Preliminärt så ska de försöka få till två utbildningar under den mörka perioden alltså i höst, en i Norrbotten
och en i Västerbotten är tanken.
Mer information kommer.
Det har även hållits två licensutbildningar i folkrace en i Gällivare och en i Robertsfors.
En licensutbildning riktat mot racing genomfördes förra söndagen med 13 nya och förväntansfulla förare
som öste beröm över våra duktiga medarbetare inom distriktet som möjliggör att vi kan hålla utbildningar.
Alla dessa utbildningar genomförs med distriktet som huvudman.
Rekryterande verksamhet i ÖNBF.
Här har det varit lugnt denna gång och det beror nog på att det arrangeras så mycket tävlingar just nu.
Vid förra infobladet så uppmanade vi våra duktiga klubbar att det är dags att ansöka om datum för
nästkommande år och den uppmaningen gäller fortfarande.
Nästan alla klubbar i distriktet är miljöcertifierade, av 23 klubbar så är det bara 2 som ej är uppdaterade,
se lista på hemsidan vilka som behöver uppdatera sig.
Stort tack till samtliga medlemmar i ÖNBF som gör att vi kan ha så stor verksamhet samt att jag vill önska
er en fortsatt trevlig höst och att vi träffas på höstutbildningen.

Enligt uppdrag av styrelsen.

_____________________

Thomas Fredriksson.

