Uppdaterad 2021-11-02

Infoblad nr 23–2021 från ÖNBF:s styrelse.
Här kommer lite info till våra medlemmar om vad som händer i distriktet.
Tävlingar.
Som de flesta säkert vet så inleder vi det nya året 2022 med flera stora arrangemang.
Distriktsmöten.
Ett nytt möte med alla distrikt samt förbundsstyrelsen och GS kommer att vara i början av november.
ÖNBF styrelsemöte.
Här har det varit ytterligare ett styrelsemöte och det som avhandlades vid detta möte var förberedelserna
inför vår kommande utbildningshelg i Lycksele.
Utbildningshelgen Lycksele.
Vi har just haft vår stora träff inom distriktet och denna gång var vi i Lycksele och totalt var det 133 st
trevliga personer som gjorde detta till en mycket lyckad tillställning.
Stort tack till ni som närvarade.
De SGA som styrelsen har till hjälp ansvarade för sina respektive sportgrenar och det diskuterades regler och
tävlingskalendrar planerades.
Alla sportgrenar redovisades för alla i stora salen.
Svenska Rallyt 2022.
Här fick vi veta lite mer av vår SGA-rally hur det ser ut i dagsläget.
Det kommer nog att behövas mycket engagerade personer för denna tävling så kontakta eran lokala klubb
för att lämna en intresseanmälan.
Ekonomiska riktlinjer.
Nya riktlinjer vad som gäller inom distriktet finns på hemsidan.
Utbildning.
Datumen och platserna för utbildningarna är nu klara, den första är i Västerbotten närmare bestämt Hotell
Entré Norr 12–13 november.
Vidare till Norrbotten och Sunderby Folkhögskola 26–27 november.
Sedan så kommer det att vara en C-förar/kartläsarkurs Rally Vännäs Pengfors Motorstadion.
Inbjudan finns på vår hemsida.
Rekryterande verksamhet i ÖNBF.
Här har det inkommit förfrågningar från Mittcup om ökat samarbete till sommaren.
Kan nämnas att jag har haft möjlighet att besöka GTR Motorpark i Eskilstuna, och blivit förevisad av Johan
Heggblad om vilka planer de har för sin miljövänliga trackresort.
Deras anläggning passar utmärkt för arrangemang motsvarande de vi kör i Fällfors samt Enkel Bilsport.
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.
Stort tack till samtliga medlemmar i ÖNBF och önskar er en fortsatt trevlig höst.

Enligt uppdrag av styrelsen.

_____________________

Thomas Fredriksson.

