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EM Youth & Woman 2
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Trial Des Nations
SM 7 / 40+ SM
Lag SM

Pietramurata, Italien
(Magnus)
Pietramurata, Italien
(Magnus)
Mount Tarrengower, Australien
Motegi, Japan
Kinna MK (Peter sekt, Kenneth Strandborg Supervisor)
Kinna MK (Peter sekt, Kenneth Strandborg Supervisor)
Korsika, Frankrike
(Magnus)
Alagna Valesesia, Italien
(Magnus)
Alagna Valesesia, Italien
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TBA (Nisse sekt. Henrik Supervisor)
TBA (Nisse sekt. Henrik Supervisor)
Tanvald, Tjeckien
(Henrik)
Krzeszowice, Polen
(Magnus)
Comblain-au-Pont, Belgien
Penrith, England
La Mongie, Frankrike
Sotenäs TC (Peter sekt. Jan-Erik Mellberg Supervisor)
Sotenäs TC (Peter sekt. Jan-Erik MellbergSupervisor)
Kinna MK
(Lasse)
Kinna MK
(Lasse)
Bilstein, Belgien
(Lasse)
Bilstein, Belgien
(Lasse)
Arnedillo, Spanien
Sant Julia de Loria, Andorra
(Lasse)
Sant Julia de Loria, Andorra
(Lasse)
Sant Julia de Loria, Andorra
(Lasse)
Ale TK (Lasse sekt. Tord Lundgren Supervisor)
Ale TK (Lasse sekt. Tord Lundgren Supervisor)

Redovisning enkäten

Inkomna förslag via enkäten
•

Satsa på VM åkaren och spara in på lag-vm

•

Det är satsning på bredd som behövs. Utan bredd ingen topp. Det krävs en riktad
satsning för att föra ur sporten till ungdomarna. Som det är nu så finns den inte
eftersom ingen känner till den.

•

Jag föreslår att den regeländring avseen de SM-poäng som diskuterades i Kinna
genomförs."Överblivna" SM-poäng från Elit-klassen ska delas ut till A-CUP-klassen .
Det här ökar intresset för både ELIT och A-CUP-klassen

•

Satsa mer på + 40 landslaget för att behålla och stimulera fler till ett aktivt tävlande.
Ju fler som tävlar, desto bättre för sporten.

•

Som jag fattat kommer det på sm 2014 vara 3 st dubbel tävlingar. Det är jag helt
emot, mkt bättre med 6 separata tävlingar. Inte så lätt att kunna offra hela helger.

•

Minska eller ta bort avgiften till Svemo vid SM tävlingar. Just nu är det så få deltagare
att det är en klar förlust att arrangera SM i trial.

•

Satsa alla tillgängliga medel på Eddie Karlsson vänta med de andra tills de har
utvecklats lite bättre.

•

Fortsätt satsa på elit - dock framgår inte av texten hur mycket av budget som satsas
på bredd. Därför svårt att svara om allokering av budget är "Rätt".

•

OK som det är men fokus på Seniorlandslaget herrar

•

Hjälp de killar & Tjejer som kommer att köra EM ,i stället för lag VM, prova detta år &
se vad det ger ,Eddie kommer att klara sig fint i år, glöm det med dubbelhelg ,vi
borde synas fler ggr än 3 ggr/år ,

•

vår osynliga sport ger inte några sponsorer ,bra exempel X -Trial har Lasse Nyberg
lyckats mycket bra med ,det är en succé & VI syns vi finns ,

•

publiken måste vi få ut i skogen , kör som Spanska mästerskapen 1 varv , 2 ggr i varje
sektion publiken kan följa med bättre, samt deras regler STOP Trial , det skall vara kul
att titta på Trial ,

•

när t.o.m Toni Bou säger att publiken i England går hem , då måste Vi säga NO för
NOSTOP

•

Fortsatt satsning på landslagen. Är ansiktet utåt. Något för yngre förare att sträva
efter.

•

Satsa på dom unga; och hjälp dom med hojarna.

•

Jag tycker det är bra som det är

•

Ungdomsansvarig och satsa på de allra yngsta. Vi har några talangfulla förare mellan
10 - 12 år. Där bör nästa generation finnas.

•

Satsa på en publiksektion på sm, med speaker

•

Om svemo inför nostop öppnas dörren för att annat förbund arrangerar mästerskap i
"modern trial". (Se SBP mot SMA) - detta vore endast negativt för sporten men det
kommer att hända!

•

mer satsning på ungdom och motion så blir det mera deltagare samt bättre ekonomi
för klubbarna

•

ge fler möjligheten att möta internationellt motstånd

•

Ändra tävlingskalendern för 2014 så att det istället för tre helger med tävling både
lördag-söndag blir tävling sex helger bara en dag.

•

Tror att det på så sätt upplevs som fler tävlingstillfällen såsom kalendern är nu känns
det lite "tunt".

•

Det är kanon som det är satsa på landslagen så vi kan komma in i A gruppen samt slå
Norrbaggarna

•

Lägga mer resurser på de unga förarna i HELA landet. Specifika event träningsläger
etc för att främja tillväxten inom sporten bland de riktigt unga förarna.

•

Det viktiga är att göra det man planerat, och inte att något ramlar mellan " stolarna".

•

Det viktiga är resultaten.Bra på tävlingar=Svemo hör av sig till berörd idrottare.
Svemo behöver komma ännu mer ut till klubbarna för att se hur det ligger till .

•

En klapp på axeln-uppmana och ge beröm till bra prestationer (var dom än bor i
landet)

•

Satsa på dom unga, kolla i klubbarna om det finns någon som har talang.

•

Slopa dubbelhelg i SM- vi behöver träffas och visa upp oss fler gånger per år

•

Ta bort dubbelhelger i SM, hur kan man besluta en så viktig ändring utan att prata
med utövarna, detta påverkar hela familjernas planering

•

Satsa på yngre förare i större utsträckning (80cc och yngre 125cc förare)

•

VM förare

•

Förslag- Satsa på ungdom tidigare. Lägg till en instegsklass för 80cc och 125cc förare.
Det behövs en större bredd och större startfält på sm helgerna. Förslag för 80cc
klasser är att endast köra 2 varv.

•

Ändra antal varv på tävling till 2. Bättre flyt på tävling a

•

Jättebra med dubbelhelger. Betydligt billigare!! Kul för ungdomar att umgås utanför
banan.

•

Trial sporten måste synas mer i media,

•

satsa på ungdomarna.

REGELÄNDRINGAR
SR 2013-2014 – addendum
•

Besiktning till fots i sektionen tillåts under tävling

•

Backning i sektion tillåts (fot i vid backning = 5p)

•

Jury införs bestående av 1 sektionsmedlem, 1 Supervisor samt 1
arrangörsrepresentant

•

Gult spår tas bort, istället kör Dam SM i två spår där de som kör vitt placeras efter de
som kör grönt

•

No Stop införs alltså INTE

2014 FIM Regler
•

Vid inspektion av sektioner dagen före tävlingen får ingen gå i sektionerna.

•

Tävlingsdagen får förarna inspektera sektionera till fots, ingen annan.

•

I enclosure (mellan banden) får enbart press & domare befinna sig.

•

Minimivikt 70kg på MC större än 125cc

•

Minimivikt 67kg på MC mindre än 125cc

•

Bensintank kommer märkas vid besiktning

•

Ljudmätning genomförs enl. 2meter max metoden

Regel 1-5 gäller inte EM med ett undantag, när EM går tillsammans med VM gäller regel 1-3.

SM Standard
•

Vi fortsätter med samma västar som 2013 där förarna själva ansvarar för att medta
sin väst samt minderväst.

•

Prispallsbakgrunden uppdateras

•

SM affisch centralt producerad med alla datum & klubbar där sektionen trycker upp
en serie i A1 samt skickar ut en A4/A3 version i pdf till arrangörerna

ELITSATSNING
•

Strukturen klar, information kommer ut på hemsidan så snart sportchefen sagt OK

•

Under 2014 ingår inga tjejer i satsningen pga att inte en enda sökte in.

•

Elitgruppen presenteras på hemsidan inom kort men består av samma personer som
förra året med undantag för att Leif Andersson inte är med längre eftersom inga
tjejer finns med

•

Fem förare är anmälda till första EM deltävlingen

Elitsatsningens organisation för 2014
Elitansvarig : Peter Alfredsson
Tränare:

Johan Svensson
Emil Gyllenhammar
Henrik Christiansen

Elitgruppen

Juniorgruppen

Eddie Karlsson

Daniel Andreasson

Martin Lagergren
Dennis Ekberg
Anton Lorentsson
Marcus Eliasson
Tobias Johansson

Rasmus Haglund
Alexander Larsson
David Lundin
Pontus Ross

Planerad Verksamhet för 2014
Grupp
Senior Junior
Senior Junior
Senior Junior
Senior Lag
Senior

Verksamhet
Träning
Träning
Tävling NM
Träning
Tävling Lag VM

Anläggning
Kungsbacka
Kinna
Kinna
Uddevalla
Andorra

Vecka
v 16
v32
v 33
v36
v 37

Datum
19-20 april
9-10 augusti
16-17 augusti
6-7 September
13-14 september

UTBILDNING
Utbildningsansvarig i sektionen - Nisse Granath
Fortbildning domare/tävlingsledare Träffpunkt Trial
Barnledarutbildning Västra distriktet 15/3
Kenneth Strandborg godkänd att utbilda & certifiera Guldhjälmslicenser i västra
distriktet
Trialriksdagen i Kinna
Fortbildning 13:00-16:00 vid behov för domare, tävlingsledare samt arrangörer

IDROTTSLYFTET
Nisse Granath informerar
Det finns möjlighet för de klubbar som tidigare deltagit i Triallyftet att söka
ytterligare pengar Ansökan senast 31/3 efter beslut från RF. klubbarna uppmanas att
söka de olika stöd som finns för utveckling av verksamheten
på upp till 30.000:Information om hur Idrottslyftet söka samt vilka sökbara projekt som finns
hittar Ni på svemo.se under fliken Idrottslyftet på förstasidan.
http://www.svemo.se/sv/Forbundsinformation/Idrottslyftet2014/

ÖVRIGT
•

Sektionen kommer under 2014 undanta tillståndskostnaderna för att arrangera SM
för klubbarna.

•

Inför SM 2015 kommer sektionen begära in ansökningar redan från maj detta år där
klubbarna får ange önskat datum samt antal dagar.

