Inbjudan Träffpunkt trial 2021
Trialsektionen inbjuder tävlingsledare, supervisor, arrangörer, trialbranschen samt övriga
intresserade till digitalt Teamsmöte den 10 april. Kursen räknas som fortbildning för supervisor &
tävlingsledare.
Datum: 10 april 2021
Plats: Teams (möteslänk mejlas ut när anmälan gått ut, men innan mötet)
Tid: 10.00-12.30
Anmälan: Senast 6 april på följande länk: Anmälan
Vi ser gärna att ungdomar och juniorer anmäler sig till träffpunkten.

Tidsschema
09:30-10:00 Teknisk kontroll för dem som önskar
10:00- Start
12:30 Avslutning

Ur programmet
Presentation av Elitsatsning, Breddverksamhet
1. Ekonomi
Hur ser ekonomin ut idag?
2. SM
Vad ingår i att arrangera ett SM? Statusupphöjande åtgärder.
3. Landslag
I dagsläget har vi ingen förbundskapten. Är det värt att satsa på ett Lag-VM när läget är som
det är i världen och dåliga förutsättningar?
4. Internationellt
Italien planerar för att genomföra EM 29 maj.
5. SR 2021-2022
Vad är nytt för 2021-2022? Vi går igenom vilka ändringar som är gjorda samt det nya i Bilaga
A.
6. Övriga frågor
Önskemål om vilka övriga frågor som ska tas upp på mötet.

Önskemål om övriga frågor skickas till trial@svemo.se senast 23.59 den 6 april.
OBS! Trialklubbar ombeds skicka in sina kontaktuppgifter till Svemo kansli för framtida utskick. I
mejlet ska framgå klubbens namn, namn på kontaktperson samt mejladress. Detta skickas till
trial@svemo.se

Välkomna!

Information
För att hålla ned mötestiden skickar vi istället ut lite information som ni får ta del av.

Futuresatsning
Vi i sektionen är jätteglada att vi har fått två stycken personer som är intresserade att ” driva” detta i
form av Trialakademin, Linnea och Patrik från Ale Trialklubb. Mer information kommer.

Säkerhet
Det har gått ut ett utskick gällande att alla klubbar måste ha en säkerhetsansvarig i klubben.
Den/dem personer har ansvar för att information finns vad som gäller på området, är kontaktperson
till Madeleine (som är i säkerhetsrådet). Har ni inte fått utskicket, skicka mejl till mig
madeleine.englund@svemo.se.
I IUP ligger många bra och nödvändiga utbildningar som vi uppmanar att helst alla ska gå. Ju fler som
har den kunskapen ju bättre. Just i trial så kan det ju vara så att en förare kommer först till ett
olycksfall, så vi uppmanar alla att gå dessa för att kunna vara förberedda när olyckan är framme.

Miljö
Alla klubbar ska ha ett miljöombud. Den/dem ansvarar för att utbilda funktionärer/förare i den
omfattning klubbens miljöpolicy anger. I dag finns alla utbildningar lätt tillgängliga i IUP. Dessa
utbildningar är superenkla och görs framför datorn när just Du har tid. Ju fler som går dessa
utbildningar desto bättre.
Miljöombudet ansvarar också att Svemos miljöpärm är uppdaterad. Uppdaterad information hämtas
på www.svemo.se
Om man byter miljöombud, kontakta distriktets miljöansvariga så rätt kontaktinformation finns.

Kansliet
I dagsläget är kansliet stängt p.g.a. Covid-19 för besökare och personalen
jobbar hemifrån och ska göra det till den 31 maj. Måndagar och onsdagar
öppnas post och distribueras ut till personalen via mejl. Licensavdelningen
finns på kansliet vissa dagar för att bl.a. skicka ut licensbrickor. Alla möten
sköts via Teams vilket fungerar väldigt bra. Vi är idag 20 st i personalen och vi
kommer inom kort bli totalt 22 st då några tjänster inte är tillsatta än. Se
Svemos hemsida för mer information.
För er som inte känner er koordinator på kansliet heter jag Björn Bergström och har jobbat på Svemo
sedan 2000 med ett kortare avbrott. Jag började då på licensavdelningen och fortsatte därefter med
arbetet av dåvarande hemsidan. Sedan 2010 har jag jobbat med enduro och sedan några år tillbaka
även med trial. Två grenar som jag tycker är roligt att jobba med där trial har stor potential att
utvecklas och synas ännu mer.

De förtroendevalda personerna (bl.a. Trialsektionen) styr förbundets arbete tillsammans med de som
är anställda på kansliet. Förtroendevalda har utsetts av Förbundsstyrelsen att leda arbetet inom
respektive område och gör det arbetet ideellt, helt oavlönat. Förtroendevalda svarar på era frågor via
mejl och telefon i mån av tid då samtliga har ett privat arbete vid sidan av sina förbundsuppdrag. Till
varje ideell arbetsgrupp finns en anställd koordinator knuten som finns tillgänglig på kontorstid. Ni
får mer än gärna höra av er till mig, så ska jag göra mitt bästa för att hjälpa till och svara på era
frågor.

Presentation av Trialsektionen
Madeleine Englund:
Är sammankallande i Trialsektionen och sitter även med i Svemos Säkerhetsråd.
Hon började sin resa inom trial genom att vara med maken på tävlingar, sedan
fick hon förfrågan om hon ville utbilda sig till tävlingsledare och något år senare
blev hon även internationell tävlingsledare. I dagsläget är Madeleine även
ordförande i Tiger MK samt sitter med i styrelsen för Östtrialklubbarna,
Alliansen Östra. Hon tycker att arbetet i sektionen är superintressant och roligt,
ett intresse helt enkelt. Madeleine får många gliringar från ”sina” tigrar om att
hon måste börja köra trial, men svarar alltid, ”Vi är bra på olika saker
”.
Anja Claesson:
“Jag älskar motorcyklar sedan tonårstiden, men trial upptäckte jag först 2003
när jag flyttade till Sverige och träffade Fredrik
, konstigt...hade jag vetat om
trial som tonåring, hade jag troligen byggt om en hoj och kört i skogarna som
det var på den tiden i Östtyskland... Nu är vi en fullfjädrat Trial-familj. Maken
kör dagligen, sonen kör ofta, jag och dottern kör ibland (alldeles för sällan
tyvärr) och jag sitter ofta i något Svemomöte.”
Anja började engagera sig i Finspångs Trial Club 2013 med förenings-, sjukvårds- och styrelsearbete,
blev tävlingsledare och rekryterades 2017 till sektionen. Fortsatte med utbildningen till internationell
tävlingsledare och hann med några delegatuppdrag på EM och lag-VM. April 2020 blev Anja invald i
Svemos förbundsstyrelse, mitt in i den uppseglande Coronapandemin.
“Att jobba i sektionen är ett bra och roligt sätt att kunna påverka och driva trialsporten vidare
tillsammans med alla engagerade Svemo-medarbetare. Man lär sig mycket om demokrati,
komplexitet, processarbete och mycket om sig själv.”
Trialsektionen består alltså idag av två personer, men räknar med att fylla på med 1-2 stycken. Är du
intresserad eller vet du någon som kan tänka sig ingå i sektionen? Hör av dig till någon i sektionen
trial@svemo.se eller till kansliet så får vi se vart det leder.

