ANTECKNINGAR FRÅN BARNKONFERENS PÅ RADISSON
BLU HOTEL I GÖTEBORG 2010-09-11
Deltagare
Bertil Bergström

styrelsens fadder för barnkommittén

Christer Melander

barnkommittén/barnledarutbildare/barnkommittén i mellersta norra distriktet

Mats Ericsson

barnkommittén/barnledarutbildare/barnkommittén i nedre norra distriktet

Anders Sjöholm

barnkommittén/guldhjälmsansvarig i enduro

Tommy Landin

guldhjälmsansvarig i motocross

Björn Andersson

minimotosektionen

Kristian Hultgren

guldhjälmsansvarig i speedway

Per-Anders Eriksson

barnledarutbildare/barnkommittén i övre norra
distriktet
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Robert Fredriksson

barnkommittén i övre norra distriktet

Micke Karlsson

barnkommittén södra distriktet

Bodil Dahl

koordinator SVEMO kansli

INLEDNING
Christer Melander hälsade deltagarna välkomna. Christer presenterade
punkterna och innehållet för dagens möte.
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VILKA ÄR VI
Deltagarna presenterade sig.
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GULDHJÄLM IDAG
Påpekades att alla barn som har genomgått guldhjälmsutbildning inte
tar ut någon guldhjälmslicens, varför licensstatistiken är till viss del
missvisande.
Klubbarnas styrelser måste bli mera insatta i barnverksamheten då de
har stort ansvar för sin klubbs barnverksamhet.

Klubbarnas styrelser är ansvariga för att utse kompetenta personer till
att utbildas som barnledare. Verksamheten måste ha barnledare som
tar ansvar.
Vid träffar bör representanter från alla distrikt vara närvarande för att
föra information vidare.
Förslag finns att samla barn från flera klubbar för utbildning.
Bertil Bergström och Kristian Hultgren informerade om barnverksamheten i speedway. Speedwayen har haft 80 cc-verksamhet i många år,
s k knattespeedway. Nu ska Mikrospeedway, enligt dansk modell, införas i Sverige enligt guldhjälmskonceptet. Projektet har tilldelats pengar
från Handslaget. Bertil anser att klubbarna behöver mycket hjälp och
uppföljning av projektet samt utbildning av ledare.
Christer svarade att barnkommittén gärna ställer upp med information.
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UTBILDNING
I utbildningsmaterialet för tävlingsledare ska det ingå utbildning om
barnverksamhet.
Per-Anders påtalade att han som barnansvarig i övre norra distriktet
önskar mera direkt information från Barnkommittén.
Behov finns att utbilda fler barnledare, framför allt inom enduron.
I samband med t ex en barnledarutbildning i Motocross ska man kunna
utbilda sig också inom Enduro genom att vid samma tillfälle få de speciella kunskaperna.
Önskvärt är att barnledare går vidare och utbildar sig till ungdomsledare.
Tränarutbildningsmaterial saknas.
Arne Hedins tränarmaterial kan implementeras inom Barnkommitténs
material.
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SÄKERHET
De allvarliga olyckor som på senare tid har drabbat guldhjälmsförare
togs upp.
Olika förslag på lösningar diskuterades.
Barnkommittén ska kontakta Motocrossektionen.
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NORDEN
Christer visade ett exempel på en licens som används för
barn/ungdomar i Finland. Man var förvånad över att det på licensen
står ”Youth Sport” och ”All Disciplines”.
Återigen konstaterade man att vi i Norden måste samordna reglerna så
att en arrangör i Sverige är fullt på det klara med vad som gäller om en
förare från något av de övriga nordiska länderna kommer till en tävling.
Tommy Landin propagerade för att elmotorcyklar skulle lämpa sig
mycket bra för barn.
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BARNKOMMITTÉN
Man diskuterade hur en organisation av barnverksamheten skulle
kunna se ut i framtiden då alla våra grenar har antagit guldhjälmskonceptet.
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AVSLUTNING
Christer tackade deltagarna för ett mycket givande möte och avslutade
detsamma.
Vid protokollet

Bodil Dahl 2010-09-22

Christer Melander
Godkänt per e-mail 2010-10-27

