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Anja Claesson, sammankallande i Trial sektionen, hälsar alla välkommen och
presenterar den nya Trialsektionen. Presentationsrunda av alla mötesdeltagare.



Anders Tibbling presenterar och förklarar användandet av Svemo TA, visar stegen
samtidigt live på datorn, hänvisar till eventuella felkällor t ex att kolla att medlemskap
stämmer och är aktivt, visar steg för tävlingsansökan, hur man väljer rätt tävlingsform
med tävlingsklasser, anmälningsavgift, TR alltid mest styrande! Funktionen
“serieadministratör” diskuteras (har ett övergripande ansvar och kunskap över hela
serien, superanvändare), frågan lämnas till sektionen för vidare diskussion. Hans
Dahlberg tipsar om Östtrials hemsida för att kunna se en film om hur man anmäler en
tävling i TA. Filmversionen diskuteras som en bra och effektiv möjlighet att kunna
sprida rätt användande av TA. Kansliet finns för support vardagar 10-15, vädjar dock
om att höra av sig i god tid för support inför tävlingarna.



Henrik Esting presenterar Svemos nya digitala utbildningsplattform IUP. Alla klubbar
har fått info om det via mail och måste fixa inloggningsbehörighet själva för sina
medlemmar pga GDPR. Hjälp kan fås av kansliet. Det finns grundutbildningar
tillgängligt gratis (hittills) för alla Svemo medlemmar, t ex i områden miljö,
hjärnskakning, säkerhet, tävlingsfunktionär, Trygg idrott. Det diskuteras möjligheten
att kunna koppla licensinnehav till vissa utbildningar, t ex miljö och Guldhjälm, frågan
lämnas till sektionen för vidare diskussion och beredning. Utbildningsplattformen
uppdateras regelbundet och materialet kan användas för klubbarnas utbildningar
internt också.



Anders Tibbling fortsätter med att presentera befintligt resultathanterings- och
rapporteringssystem på webbadressen trialresutat.svemo.se, som fungerar redan för

SM tävlingar. Till 1 april 2020 ska det också finnas ett fungerande system för alla
breddtävlingar, dvs. Östtrial, Västtrial och Norrlandscuppen. Han visar hur man
lägger upp tävlingens antal sektioner, klasser, förare, fixar alltså en fungerande
startlista. Lottningen sker automatiskt. Startlistan laddas sedan upp i TA, där man
sedan fortsätter med resultatrapporteringen, systemet fixar en hel del funktioner
automatiskt, som t ex tidsprickar och särskiljning. Systemet ska vara intuitivt,
lättanvänt och effektivt så att många kan lära sig det snabbt och att man inte behöver
ha för många funktionärer för det. Mål finns att kunna exportera sektionsprotokoll
också.
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Alla deltagare på Träffpunkt Trial upplevde det aktuella läget om TA utvecklingen
som väldigt positivt.



Lunch



Eftermiddagen öppnas med en rapport om det aktuella ekonomiska läget i
Trialsektionen och en presentation av budget 2020. 2020 har vi en budget på
600000, lite mindre än 2019. Elitstöd 2020 är 120 000, dubbelt så mycket som 2019.
Dock är budget till lag-VM i år bara 110 000, 40000 mindre än 2019. NM budget
oförändrad med 30000. Pengar är budgeterade för breddverksamhet, träningsläger
för ungdomar i klubbarna, samarbete med Norrlandsklubbarna som är på väg in i
Svemo, Futuresatsning, tjejsatsning, SM samordning, profilkläder. EM delegat till alla
EM tävlingar om minst 2 förare deltar. Första EM tävlingen i Frankrike är cancellerad
pga Corona virus, Italien tävlingen i maj blir troligen inte heller av. X Trial SM blir inte
av i mars pga inställd SM vecka, sektionen kommer hålla kontakt med promotorn
Marcus Frändén för att förhoppningsvis kunna arrangera X Trial SM senare under
2020.



Rapport från Förbundskapten Ulf Eliasson: Landslagsträningar har kommit igång, alla
är nöjda, planerad är ca en sammankomst per månad. Finns det juniorer i Öst, Väst
och Norr som kör på SM nivå och är intresserade av att delta i juniortruppens
träningar så får de höra av sig till Ulf Eliasson.



Martin Mårtensson, ny ledamot i Trialsektionen från Hillareds Trialklubb, kunde inte
närvara på mötet, han är ny SM ansvarig i sektionen. Madde informerade kort om det
aktuella SM läget, visar SM kalendern, rapporterar om senaste telefonmötet för
utvärdering av SM säsongen 2019 och uppstart av SM säsongen 2020. Vi ska ha ett
aktualiserat programblad igen under 2020, det blir ca 200 styck/klubb tryckta. Det
kommer vara både Martin och Madde som kommer finnas på plats på alla SM
tävlingar som sektionsrepresentanter, ffa med uppgiften att observera, men står till
förfogande för råd och frågor. Peter Folkeson har fått förfrågan om att vara
supervisor på SM tävlingarna.



Magnus Liljeblad, ordförande i FIM Europe, kopplar in sig till mötet via Skype och
rapporterar aktuella informationer från den internationella arenan: FIM Trial
Commission också 2020 arrangör av VM tävlingarna. Man kör 10 sektioner och 3
varv på alla Trial VM då det innebär mindre funktionärsbehov och ska vara bättre för
publiken (Magnus L. håller inte med argumentationen...). För att undvika att de bästa
VM förarna tar sig för mycket tid för varv 1 har tidtagningen ändrats till att man tar
tidtagning var 5e sektion (således risk för tidsprick var 5e sektion), ska ha 15 min
paus mellan varven så det blir 7 tider att hålla reda på. EM vill gärna fortsätta med 15
sektioner och 2 varv, man kommer dock testa 10 sektioner och 3 varv på tävlingen i

Tjeckien pga att de har ett så litet område i å (Magnus L .är skeptiskt.) Det finns en
ny FIM licens för FIM och FIM Europe träningsläger. Vid deltagande på tävlingar
utanför Norden krävs FIM licens om tävlingen är inskriven i FIM eller FIM Europes
tävlingskalender (inför 2019). Det är planerad 3 FIM träningsläger 2020: FIM Women
Camp Kerzenheim Tyskland 4-5 juli. FIM Training Camps girls 3-4/8 Grossheubach,
Tyskland. 3-6/8 Summercamp för alla i Grossheubach Tyskland. Det arrangeras en
lagtävling som heter WTRIAL 2020 i Champo Vicenza/Italien 18-20/9 för kvinnor, 2
förare/lag/land. Till slut rapporterar Magnus om Costa Rica 3 Days Trial som han
deltog i 2019, han kan starkt rekommendera den som en stor upplevelse. Tyvärr får
inte Magnus vara Race Director längre pga interna omorganisationer i FIM.


Madde Englund rapporterar om Svemos Miljöforum och informerar om pågående
miljöprojekt där Svemo är delaktigt. Hon visar både info- och utbildningsmaterial, det
finns dessutom jättebra nya digitala utbildningar på IUP plattformen. Hon informerar
vidare om Svemos aktuella säkerhetsarbete, visar upp materialet som alla klubbar
har fått hemskickat som brev också med t ex planscher som man kan hänga upp på
träningsområdet, där man med hjälp av en QR kod enkelt kan rapportera
träningsskada till Svemo. Vi ska fortsätta med målet att ha en säkerhetsansvarig i
varje klubb. Svemos miljösamordnare Mikael Norén kommer evtl bjudas in till ett
kommande sektionsmöte alternativ nästa Trialriksdag för info/utbildning om Svemos
miljöarbete.



Övriga frågor: Åke Knutsson höll senast i en tävlingsledarutbildning där det deltog 3
stycken från Trialsporten. Det kom upp frågan om begreppet
“domare/sektionsdomare” som kan skapa lite förvirring i Svemos övriga grenars
tävlingsreglemente, man efterfrågar ett alternativt begrepp i stället för domare för att
förtydliga skillnaden. Trialsektionen tar med sig frågan för beredning.



Mötet avslutas av Anja Claesson. Som också antecknade minnesanteckningarna.

Anja Claesson
Norrköping, 2020-03-16
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