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Infoblad nr 1–2022 från ÖNBF:s styrelse.

SM North Rally Boden.
Nu har det genomförts första SM-rallyt på 39 år i Norrbotten senast var det Rally Norsk Data 1983 och nu
var det NMS-Boden som var arrangör och givetvis på vinterns kallaste dagar.
Lite tråkigt att de var så få anmälda.
Det samlade omdömet är att det var en mycket uppskattad tävling på bra vägar.
Fler tävlingar som har genomförts i distriktet.
Vännäs har under förra helgen arrangerat två tävlingar även där kan man konstatera att det är lite anmälda.
Kommande tävlingar i distriktet.
Kommande helg skall Piteå MS arrangera Piteårundan och trenden känns igen ”bara 25 anmälda i skrivande
stund”
Den 29/1 arrangeras plåtrallyt med Vännäs MK som arrangör.
I början av februari kommer det att arrangeras både Race Of Champions och UTH i Robertsfors, den 19/2 är
det Vännäs igen som står som arrangör och nu UTH och plats Vindeln.
Svenska Rallyt
Här finns ej mycket att berätta, enligt SVT västerbotten så är det ej klart med tillstånden från länsstyrelsen.
En eloge ska sändas till i första hand de tjänstemän som jobbar på Umeå kommun som gör ett
hästjobb för att få till denna tävling.
Fler som ska premieras är Fortifikationsverket, Försvarsmakten och Bimac.
Det finns många eldsjälar i vårt distrikt som vill att rallyt blir av i februari.
Ungdomskommitté ÖNBF.
Här finns inget att rapportera om i dagsläget.
ÖNBF:s årsmöte.
ÖNBF:s årsmöte söndag den 20 februari kl 13,00 kommer även i å ratt genomföras digitalt på grund av den
stora spridningen som florerar just nu. Mer information kommer.
En tråkig julklapp som ÖNBF fick var att vi hade tappat ett mandat men vid granskning så visades det vara
fel och vi har 4 röster och ej 3 som presenterades först.
Distriktsindelningen.
Här finns inget att rapportera denna gång.
Distriktsrådet.
Här finns heller inget att rapportera denna gång.
Utbildning.
Det planeras för fler under 2022.
Stort tack till samtliga medlemmar i ÖNBF.

Enligt uppdrag av styrelsen.
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