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Infoblad nr 6–2022 från ÖNBF:s styrelse.

SBF förbundsmöte.
Vid förbundsmötet så hände det några saker som vanligt, för propositionen röstade 31 att återremittera den
och 10 att den skulle gå igenom.
Men det stora samtalsämnet var nog när en rådsdelegat ställer sig upp och berättar att en representant från
förbundsstyrelsen frågar honom om hur han ställer sig till propositionen och om de släpper
igenom den så ”sparkar vi Thomas Fredriksson”.
Efter det uttalandet så har det varit en märklig stämning.
Vecka 18 ska det vara ett nytt möte med distrikten och förbundsstyrelsen och då kommer nog detta upp.
Vid ett extra styrelsemöte ÖNBF så bestämdes det att göra en skrivelse med anledning av detta och
kortfattat så känner styrelsen i ÖNBF inte att det blir lätt att samarbeta med ovan nämnda person.
Mer märkliga situationer inom familjen bilsport.
ÖNBF:s styrelse blev kontaktad av ordförande för Drifting utskottet med en ärlig fråga om distriktet står
bakom den skrivelse som har inkommit till förbundsstyrelsen där det går att läsa att större delen av Drifting
Sverige har skrivit ett misstroende mot valberedningen och Driftingutskottet.
Samma gäller här att ÖNBF bestämde att göra en skrivelse om att vi ej står bakom detta.
IS-racingforum i Skellefteå.
Vid is-racingforumet var det 24 på plats och 5 via teams, det var grupparbeten och det blev indelade
i 5 grupper som skulle lyfta idéer och tankar om hur man får igång IS-racingen igen till nästkommande år
med 5 punkter.
Här kommer lite av vad som diskuterades.
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Mera/bättre marknadsföring – totalt sett
Legends, Retroracing, Porsche
Anpassa banorna
Bjuda in exv. Finland m.fl.
Tidigarelägga tävlingarna
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Gemensam marknadsföring SM-veckan (SBF)
Bindande anmälan (årsskiftet)
Tidigareläggning av tävlingar; banor söderut
Alt. bana för exv. RC, FR (= 2 slingor)
Prova på/inbjudningsheat
Kombinerad sommar/vinterserie (exv. 3+3 tävlingar)
Däckbank
Bjuda in tävlande från Norge, Finland
Fördjupat samarbete mellan arrangörsklubbar

Grp 3:
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Bilcross (med rallydäck)
Koncentrera till 2 tävlingshelger
Motorer fritt i långnabb (typ motorblock i Isracing Special)
Rallydäck, kortnabb, långnabb
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Grp 4:
1.
2.
3.
4.
5.

Samarbete med Finland
Legends
Bättre marknadsföring (SBF)
Tidigarelägga tävlingar
3 heat /dag (om 5 varv)

Grp 5 (Åsele):
1. Få ned kostnader för klubbar/förare! Hur?
2. Få in ungdomar! Hur?
3. Däck
4. Få igång ’vilande’ förare/bilar!
5. Prispengar
Svenska Rallyt.
Här har vi nu kunnat läsa att det ser dåligt ut med ekonomin.
Vad jag har förstått så har de klubbar som hjälp till börjat få den ersättning de hade blivit lovade.
Racingutbildning ÖNBF.
Till helgen 7 maj är det en licensutbildning för racing och vad jag har hört så är det väldigt
många som har anmält sig.
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 Pengfors motorstadion och det är stort intresse med 30 anmälda
ungdomar, BRA JOBBAT.
Rekryterande verksamhet.
Här har BK Dundret (Gällivare) bjudit in till en rekryteringsaktivitet riktat till A-traktorer i samband
med Valborg firandet.
Platsen var Dunderbanan och när de skulle tända majbrasan så var det totalt 60 st
varav 20 A-traktorungdomar och 4 st poliser kom också för att grilla korv.
BRA JOBBAT med att fånga upp dessa ungdomar.
Distriktsrådet.
Här ska nästa möte vara på tisdag 3 maj och där kommer nog våra skrivelser att diskuteras.
Stort tack till samtliga medlemmar i ÖNBF och glöm ej att ljuset kommer från Norr.

Enligt uppdrag av styrelsen.

__________________

Thomas Fredriksson.

