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SBF förbundsmöte.
Nu väntar SBFs förbundsmöte och vi får se hur det går denna gång, det förekommer mycket ”valarbete”.
Man kan aldrig förutse vad som kommer att ske.
IS-SM.
Nu är IS-säsongen klar och det blev endast en arrangör i år, Morjärv MS som arrangör och tack vare att de
hade plogat sin bana så kunde dom hjälpa Piteå som skulle arrangera SM-veckan.
Så det var tävlingar under tre dagar i Morjärv.
Fler tävlingar i distriktet.
Förra helgen 19/3 körde RMS ytterligare en tävling i UTH där det var 9 lag och 38 förare i Robertsfors.
Det roliga är att det var ett helt nytt juniorlag (tre killar och en tjej) som hade byggt en bil.
9 nya medlemmar till familjen bilsport har tillkommit. Mycket roligt.
Nu har licensutbildningarna kommit i gång, Om man summerar hittills i år så har det tillkommit 127 nya
medlemmar till familjen bilsport.
Det enda man kan säga till alla är BRA JOBBAT.
Svenska Rallyt.
Nu har den stora rallyfesten varit och nu hör jag bara hur man går och väntar på utbetalningarna från Glenn
till alla de klubbar/föreningar som har varit och hjälpt till för att det skulle bli en tävling i år.
Utbildningskommitté ÖNBF.
Till helgen 2-3 april är det en funktionärsutbildning B och den vänder sig till de som i dag har en
C-funktionärslicens och vill klassa upp den, samt de som redan har B-licens men känner att det behöver
uppdatera den inför kommande uppdrag.
Utbildningen kommer att vara på Drivcenter Arena Fällfors.
Ungdomskommitté ÖNBF.
Som tidigare nämnts så har Lina Sundqvist och Emma Lind klivit fram och jobbar med ett Folkraceläger för
nya inom sporten helgen 7–8 maj på Vännäs motorstadium, BRA JOBBAT.
Distriktsrådet.
Här ska nästa möte vara på onsdag 30 mars och där finns att diskutera inför rådsmötet på dagordningen
Stort tack till samtliga medlemmar i ÖNBF och glöm ej att ljuset kommer från Norr.
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