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Utbildningar ÖNBF.
Det har varit så stort intresse för att ta licens nu när tävlandet har börjat, och det kommer att bli en
licensutbildning till för racing i höst.
Även A-B utbildningen som var tidigare i år se över så de som ej kunde närvara ska ha en möjlighet
att gå den så man är kvalificerad att ta distriktsuppdrag 2023.
Tävlingar inom ÖNBF.
Nu börjar tävlingssäsongen lida mot sitt slut, men man ser att det ej verkar ha kuggat i
riktigt ännu efter pandemin, och då tänker jag närmast på att det är små startfält.
Det är samma för alla sportgrenar, men vi får hoppas att det blir mer intresse framöver.
Som jag ser i kalendern så står två rallycrosstävlingar och 3-5 folkracetävlingar kvar.
Det är en racing special i Vännäs nu i helgen.
Sedan så ska Robertsfors köra en uthållighetstävling senare i höst.
Rally är klar för denna säsong och Rallycrossen avslutar med DM-finalen den 4/9 i Älvsbyn.
I samband med den tävlingen så är det även prisutdelning för RC-DM.
Höstutbildningen inom ÖNBF.
I skrivande stund så pågår arbetet med att sammanställa de anbud som har inkommit.
Förhoppningen är att en inbjudan kommer i närtid så att ni kan anmäla er.
Nyhet i år är att distriktet kommer att gå in med lite mer pengar än tidigare för att få ned priset.
För att påminna så kommer höstutbildningen detta år att vara i Norrbotten och datumet är 29/30-10.
Vill även påminna alla våra sportgrensansvariga att börja se över ert program inför denna helg.
Rekryterande verksamhet.
Vi har tidigare nämnt att Robertsfors verkligen har anammat att ta hand om motorburen ungdom, och nu
har de haft ytterligare en aktivitet riktat till A-traktorer och motsvarande.
Jag tror att de är helt inne på rätt spår. Om man får ungdomar att bli medlemmar så kan man få
föräldrar med på samma gång.
En rolig sak är att tack vare den satsning som Robertsfors gjort med Enkel Bilsport UTH
har intresset även ökat för folkrace.
BRA JOBBAT med att fånga upp dessa ungdomar.
Men nu till det viktigaste och det är att önska alla våra medlemmar i distriktet en riktigt trevlig höst.

Stort tack till samtliga medlemmar i ÖNBF och glöm ej att ljuset kommer från Norr.
Enligt uppdrag av styrelsen.

__________________

Thomas Fredriksson.

