ANTECKNINGAR TRÄFFPUNKT TRIAL 2021
Digitalt möte Teams 10 april kl. 10.00
Deltagare
Madeleine Englund
Anja Claesson
Björn Bergström
Magnus Liljeblad
Lasse Nyberg
Kenneth Strandborg
Thomas Avelin
Åke Knutsson
Hans Dahlberg
Peter Alfredsson
Roland Lithén
Claes Palm
Jonas Aronsson
Conny Englund
Anders Hake
Christian Karlsson
Hans-Carl Carlsson
Torgny Johansson
Jan-Erik Mellberg
Richard Eriksson
Mikael Pettersson
Peter Folkeson

Sammankallande
Ledamot
Svemo kansli
Internationell representant
SME MK / Njurunda MK
Kungsbacka TK
Svemo styrelse
Svemo styrelse
Nyköping MS
Ale TK
Timrå TK
Norrahammars MK
FMCK Umeå
Tiger MK
Kungsbacka TK
Partille TK
Sotenäs TK
Sotenäs TK
Kinna MK
Kinna MK
Ale TK
FMCK Borås

1. Öppnande samt godkännande av dagordningen
Madeleine hälsade alla välkomna till Träffpunkt Trial. Dagordningen gicks
igenom.
2. Ekonomi
Trialsektionen har fått samma budget som föregående år. Verksamheten har
inte kommit i gång ordentligt än, så ekonomin är i stort sett oförändrad.
3. SM
Madeleine gick igenom vad som kan vara statusupphöjande åtgärder vid SM.
Vad ingår i att arrangera ett SM? SM-mallen finns på www.osttrial.se
sponsorer och beachflaggor m.m. ska synas.
Hur kan vi få till en hel SM-serie? Det är fortfarande osäkert, även efter
sommaren, om vi kan få till några tävlingar. Om det blir en hel SM-serie
finns det ingen möjlighet till att flytta tävlingar till efter sommaren då
tävlingskalendern kommer blir full och inte ges utrymme till några andra
tävlingar. Förslaget är att tävlingar som skulle ha arrangerats, men blivit
inställda, inte flyttas utan förblir inställda. Bättre att köra de tävlingar som
är planerade och som kan köras. De luckor som finns i tävlingskalendern
lämnas åt breddserierna att kunna arrangera sina tävlingar istället.

4. Landslag
Inget fanns att ta upp pga rådande pandemiläge. En ny Förbundskapten
finns inte i dagsläget. Sektionen återkommer med närmare info senare.
5. Internationellt
VM i Japan och Tjeckien är inställda, så den första deltävlingen blir i Italien
11-13 juni. Den sista deltävlingen i England är flyttade till 8-10 oktober och
kommer krocka med SM hos Tiger MK.
Några regler har ändrats vid VM. Det kommer köras 12 sektioner, 2 varv. Vid
lika prick avgör tiden och vid lika tid avgör nollor (0).
EM hade sin första deltävling i Frankrike som blev tyvärr inställd. Deltävling
2 i Italien har arrangören ambitionen att köra sin tävling.
Vid EM kommer de prova med att köra 10 sektioner och 3 varv i Tjeckien.
Det blir tillåtet att gå i sektionerna under tävlingen.
Det planeras för ett träningsläger för tjejer i Tyskland som kommer att hållas
i juli.
2023 kommer det arrangeras ett European Games (likvärdigt OS, men för
Europa). Tävlingen kommer gå i Krakow, Polen. E-trial kommer att vara
uppvisningsgren. Tävlingen kommer att köras som en lagtävling med 1
kvinna och 1 man i laget. Förarna ska även köra på el-mc.
Magnus Liljeblad önskar köra ett EM i Sverige 2022. Det var några år sedan
sist. Intresset finns bland flera klubbar att vara med och hjälpa till om det
skulle bli av.
6. Tävlingskalendrar
Tävlingskalendrarna visades under tidigare punkter.
7. SR 2021-2022
Madeleine gick igenom de förändringar som gjorts inför SR 2021-2022.
Bilaga A – alla ska ha en säkerhetschef med kunskap om anläggningen och
verksamheten. Ansvar för att all ickemedicinsk säkerhetsutrustning
överensstämmer med gällande regler. Säkerhetschefen har en dialog med
tävlingsledaren.
Sektionen har haft en dialog med förbundsläkaren och sportchefen.
8. Övriga frågor
I inbjudan önskade sektionen att få in övriga frågor, men inga frågor hade
kommit in.
Ett önskemål som kom upp under punkten var att det arrangeras en digital
träff där det finns möjlighet att diskutera om funktionen som t.ex.
sektionsdomare m.m. och utbyta olika erfarenheter. Ett tillfälle för nya förare
och nya föreningsmedlemmar att knyta kontakter och komma in i trialens
regelverk och våga sig på att testa att döma på en tävling t.ex.
Madeleine visade den SM-mall för arrangörer som finns på www.osttrial.se
Vi avslutade med en presentation av deltagarna. Samtliga trialklubbar
ombads även att skicka in sina kontaktuppgifter för framtida utskick.

Träffpunkten löpte på bra. Alla var nöjda och tackade för ett givande möte
samt hoppades det kan arrangeras på ett liknande sätt även i fortsättningen.
Anteckningar
Björn Bergström
2021-04-10

