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Infoblad nr 10–2022 från ÖNBF:s styrelse.

Utbildningar ÖNBF.
Det har varit så stort intresse för att ta licens nu när tävlandet har börjat, att det kommer att bli
ytterligare en licensutbildning till för racing i höst.
Även A-B utbildningen, som var tidigare i år, ses över, så de som ej kunde närvara ska ha en möjlighet
att gå den så man är kvalificerad att ta distriktsuppdrag 2023.
Älvsbyn har utbildning för funktionär och folkrace senare i höst.
https://www.onbf.se/Utbildning/
Tävlingar inom ÖNBF.
Nu börjar tävlingssäsongen lida mot sitt slut, och man ser att det ej verkar ha kuggat i
riktigt ännu efter pandemin, och då tänker jag närmast på att det är små startfält mot vad vi var vana vid
innan pandemin.
Vad jag förstår så är det bara ÖNBF som har lyckats genomföra en DM-serie i Rallycross.
Sedan så vill jag tacka alla klubbar som har arrangerat Racing Special och Enkel Bilsport. Det är samma här,
vi är det distrikt som har genomfört flest arrangemang inom dessa sportgrenar.
Robertsfors MS kör sista folkrace tävlingen 24/9 och dom har väl fått hjälp med sin
Folkrace-tävling via SBF:s återstöd.
Vännäs MK arrangerar en Enkel Bilsport UTH-tävling 8/10.
Även Kalix MK kommer att arrangera en tävling och det är Racing Special 8/10.
Strategimöte i Umeå.
Det kommer att vara ett strategimöte på Scandic Plaza 15/10 kl 13:00-16:00.
Svensk Bilsport ska utveckla och formulera en gemensam väg framåt – en ny gemensam strategi.
Strategin ska innehålla en utvecklad vision, en tydligare verksamhetsidé och ta fasta på de viktiga värden
Svensk Bilsport står för.
Strategin behöver dessutom formulera några gemensamma strategiska fokusområden som ska ta Svensk
Bilsport mot den framtagna visionen.
Möte med alla klubbordförande.
Styrelsen har för avsikt att bjuda in alla ordföranden i distriktet till ett Teams möte innan höstutbildningen.
Detta Teams-möte ska vara den 27/9 och jag hoppas att alla ordföranden har möjlighet att närvara på detta
möte, och gärna har funderat lite på vad klubbarna har för ambitioner.
Vidare så vill jag även påminna om att tävlingskalendern 2023 ska ansökas om datum så snart som möjligt.
Som ni säker vet så bestäms kalendern på vår höstutbildning.
Sista datum att ansöka om tävling var igår, har man inte ansökt så bör det göras snarast. Ansökningar efter
15 september är extra tävlingar. Mer info om
https://www.onbf.se/Information/Aktuelltidistriktet/tavlingskalender2023-dagsattansokaomdatum/
Höstutbildningen inom ÖNBF 29–30 oktober Hotell Storforsens.
Nu finns inbjudan på ÖNBF:s hemsida, som är det officiella organet för distriktet,
så att ni kan börja anmäla er och sista dag är 5 oktober.
Nyhet i år är att distriktet kommer att gå in med lite mer pengar än tidigare för att få ned priset.
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Vill även påminna alla våra sportgrensansvariga att börja se över ert program inför denna helg, för
om ni läser inbjudan så är det grupparbeten sportgrensvis under lördag eftermiddag och
söndag förmiddag med redovisning efter lunch.
Rekryterande verksamhet.
Vi har tidigare nämnt att det jobbas på för fullt inom distriktet för att ta hand om
motorburen ungdom och A-traktorer.
Jag tror att de är helt inne på rätt spår. Om man får ungdomar att bli medlemmar så kan man få
föräldrar med på samma gång.
BRA JOBBAT med att fånga upp dessa ungdomar.
Valberedningen.
En annan viktig del är valberedningen. Om ni har förslag på förtroendevalda, kontakta:
https://www.onbf.se/Organisation/Valberedning
Adjungerad ungdom.
Lina Sundqvist är numer adjungerad ungdom i styrelsen.
Vår förhoppning är att hon ska vara styrelsens förlängda arm för att fånga upp de idéer som
ungdomarna i distriktet har.
Vi välkomnar henne.
Men nu till det viktigaste och det är att önska alla våra medlemmar i distriktet en riktigt trevlig höst och
hoppas att få träffa ett stort antal medlemmar som kan göra sin röst hörd vid höstutbildningen.

Stort tack till samtliga medlemmar i ÖNBF och glöm ej att ljuset kommer från Norr.

Enligt uppdrag av styrelsen.

__________________

Thomas Fredriksson.

