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Infoblad nr 4–2022 från ÖNBF:s styrelse.

ÖNBF:s årsmöte.
Efter årsmötet så jobbar styrelsen med hjälp av valberedningen att tillsätta de platser som det saknas
sportgrens ansvariga på.
Funderingar finns även på att sammanslå utskott som har en naturlig koppling till varandra.
En mycket rolig sak att nämna är att det utkristalliserades en gruppering aktiva förare i Karting på vår
utbildningshelg i Lycksele som jag har förmånen att diskutera med och att de vill stärka sina band gentemot
familjen bilsport.
SM IS.
Nu stundar IS-säsongen med start i Kalix som skulle av stapeln 12–13/3 tyvärr inställd för få startande.
Nästkommande helg så är det Robertsfors som är arrangör helgen 19-20/3 samma här för få startande.
Det kan bero på dessa oroliga tider samt de höga drivmedelspriser som just nu råder.
Finalen är i Morjärv och ska ske under helgen 26-27/3.
Vi får önska Morjärv MS stort lycka till.
Fler tävlingar i distriktet.
Förra helgen 5/3 kördes det en tävling i UTH där det var 12 lag och 60 förare i Robertsfors.
NMS-Boden har kört en tävling 6/3 Rally Bothnia Fritid.
Nu till helgen 12/3 skulle Umeå Ak köra en UTH-tävling men den blev inställd varför vet jag ej.
De är sådant intresse i Robertsfors så de ska arrangera ytterligare en UTH tävling helgen 19/3.
Bilklubben Dundret har även de för avsikt att köra 19/3.
Även Films MS har aviserat att arrangera UTH-tävling i närtid och planerar köra totalt 6 tävlingar.
Mycket roligt att så många är på nu.
Det enda man kan säga är BRA JOBBAT
Svenska Rallyt.
Nu har den stora rallyfesten varit och nu väntar vad jag gissar ett antal möten för att utreda vad som är bra
och vad som måste åtgärdas innan nästa tävling.
Ungdomskommitté ÖNBF.
Här händer det grejer Lina Sundqvist och Emma Lind ska ordna ett Folkraceläger för nya inom sporten
helgen 7–8 maj på Vännäs motorstadium, BRA JOBBAT.
Distriktsrådet.
Här inväntar vi nästa kallelse.
Utbildning.
Utbildningskommittén planerar en B-licensutbildning 2-3 april på Drivecenter i Fällfors.
Stort tack till samtliga medlemmar i ÖNBF.

Enligt uppdrag av styrelsen.

__________________

Thomas Fredriksson.

