Uppdaterad 2022-02-10

Infoblad nr 2–2022 från ÖNBF:s styrelse.

SM Boden.
Nu har det genomförts första SM-rallyt i Boden och denna helg 12-13/2 arrangeras SM i skotercross
även denna gång med NMS-Boden som arrangör.
Fler tävlingar som har genomförts i distriktet.
Robertsfors MS har kört en UTH-tävling 5/2 med 12 lag som hade visat intresse och vad jag förstår så
var de 40 startande som hade trevligt väder och bra bemötande av arrangören.
15-nya licenstagare får vi önska välkommen till familjen bilsport.
Kan nämnas att det var även ett damlag som provade sina vingar.
Race Of Champion var och gästade Piteå MS under helgen 5-6/2.
Kommande tävlingar i distriktet.
Kommande helg skall Umeå AK arrangera tävling i Hörnefors med ca ett 30 tal anmälda.
Samma helg arrangerar BK Dundret en UTH-tävling.
Nästa helg ska Vännäs arrangera UTH-tävling i vindeln.
Robertsfors MS kommer även att arrangera ytterligare en UTH-tävling 5/3.
IS-SM startar under mars månad och kommer att köras under alla helger som det ser ut nu.
Svenska Rallyt.
Här har vi fått information om att tillstånden från Länsstyrelsen är ok.
Gissningsvis så pågår det mycket verksamhet för att få ihop allt innan tävlingen.
Enligt SVT så ska man sända från minst 5 sträckor.
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 att genomföras digitalt.
Kallelser med länkar har sänts ut från ÖNBF kansli till klubbarna, valberedningen, juridiska kommittén.
Vår kontaktperson från SBF Tony Ring kommer att närvara via länk.
Distriktsrådet.
Vi har haft ett möte och där diskuterades proportionen bland annat och valberedningen.
Minnesanteckningarna från det mötet har sänt till valberedningen och FS.
Utbildning.
Det planeras en B-licensutbildning 2-3 april antingen på Framnäs folkhögskola eller Drivecenter i Fällfors.
Stort tack till samtliga medlemmar i ÖNBF.

Enligt uppdrag av styrelsen.

__________________

Thomas Fredriksson.

