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Infoblad nr 7–2022 från ÖNBF:s styrelse.

Utbildningar ÖNBF.
Det har varit så stort intresse för att ta racinglicens så det kommer att anordnas ytterligare en
licensutbildning och datumet är 6 juni. Det är redan nästan 20 st som har visat intresse.
Utbildningen kommer att vara på Drivcenter Arena Fällfors även denna gång.
I Åsele ska det vara en folkraceutbildning 26/5 och det var flera juniorer anmälda.
Robertsfors ska ha en ungdomshelg 11-12 juni.
BK Dundret har haft en licensutbildning 15/5 för folkrace och Enkel Bilsport, 10 st närvarade
varav 3 var juniorer.
Man är stolt att så mycket utbildning är prioriterat så här långt när nu tävlingssäsongen börjar.
Ungdomskommitté ÖNBF.
Som tidigare nämnts så har Lina Sundqvist och Emma Lind klivit fram och jobbar med ett nybörjar läger
inom folkrace sporten.
Det kom 26 ivriga nybörjare varav ca 20st var juniorer.
Helgen bjöd på utbildning, brandsäkerhet, första hjälpen, grundläggande körning och prova på att köra en
riktig folkracebil på bana.
Under lördagen den 7/5 var det mestadels teori, både licenskurs och teori med Roland Åström,
JP från Simpson föreläste om hybrid skydd, stolar, bälten och vikten av att sitta säkert
och använda rätt grejor.
Conny Eriksson föreläste om grundläggande brandsäkerhet, hur man släcker en brand, vilken släckare som
är bra till vad och även lite knep hur man kan göra skruvandet hemma i garaget mer brandsäkert.
Kristoffer Östensson föreläste om första hjälpen, vad man ska göra i vissa lägen och deltagarna fick
träna på att lägga förband.
Under söndag den 8/5 var det fokus på körning.
Alla deltagare körde upp för licens. Det betyder att dom fick placera bilen innanför koner, köra upp
på däckpar på planka samt köra slalom.
Sedan fick de ta på sig hjälm, nackskydd, overaller, handskar och provköra folkracebilar på banan.
Det var utsatt några funktionärer efter banan som vinkade med gul eller röd flagg så deltagarna fick in lite
flaggtänk i körningen.
I överlag blev det en mycket lyckad helg med 26 nya medlemmar och licenstagare till familjen bilsport.
Vi får hoppas att denna anda håller i sig och säger till tjejerna., BRA JOBBAT.
Rekryterande verksamhet.
BK Dundret (Gällivare) kommer att bjuda in till ytterligare en rekryteringsaktivitet riktat till A-traktorer.
BRA JOBBAT med att fånga upp dessa ungdomar.
Kommittéer.
Här jobbas det på för att få till en bra struktur, det har blivit lite förändringar.
En annan ny sak är att SGA tar ut domare och att Tekniska kommittén ser till att rätt kompetens finns som
teknisk chef och teknisk kontrollant.
Stort tack till samtliga medlemmar i ÖNBF och glöm ej att ljuset kommer från Norr.
Enligt uppdrag av styrelsen.
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Thomas Fredriksson.

