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PROTOKOLL TRIALRIKSDAGEN 2012
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Tävlingskalender 2013
VM – EM – NM – SM – INTERNATIONELLT
- Genomgång av tävlingsdatum & arrangörer
- SM 1 Kinna MK 20/4
- SM 2 Sotenäs TC 4/5
- SM 3 TBA 8/6
- SM 4 TBA 9/6
- SM 40+ TBA 3/8
- SM 5 Tiger MK 21/9
- LAG SM TBA 22/9
- SM 6 Partille TK 12/10
- NM & NM-LAG 11-12/5 Kristiansand, Norge
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SR 2013-2014
- Regeländringar & obligatorisk införande av TA-system alla nivåer
- Genomgång & fortbildning av nytt SR, mötet beslutade överlåta till Trialsektionen
att besluta huruvida paragrafen om att inte få gå till fots i sektionen under tävling.
- Sent inkomna beslut från UEM samt FIM innebar att viss justering måste göras
innan sektionen kan lämna ifrån sig arbetsmaterialet till TK för godkännande.
- Mötet informerades om styrelsens beslut att TA systemet implementeras fullt ut i
januari 2013 och att startavgifter då kommer kunna hanteras med undantag för
Lag-SM som ej lagts med.
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SM Standard
- Genomgång av året som gått
- Diskussion runt skillnader i hur man hos olika arrangörer följt SR gällande bl.a
Minderanmälan och nivån på sektioner.
- Inköp av västar & övrigt material
- Sektionen redogjorde för sin plan att införskaffa västar, prispallsbakgrunder osv
utifrån budgettilldelning där extra medel ansökts till detta.
- Efterlevnad av beslut tagna vid 2011-års Trialriksdag
- Frågan ställdes huruvida alla arrangörer angett antal portar i varje sektion eller ej
enligt beslut från Trialriksdagen 2011, vad mötet erfar så har detta följts.
- Önskemål framfördes att detta skulle skriva sin i SR men mötet avslog detta.
- Marknadsföring
- Även här har sektionen ansökt om extra medel för att kunna stötta klubbar vid t.ex
annonsering i samband med prova-på verksamhet som nästa steg efter inköpen av
el-trialar via Idrottslyftet
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TA systemet
- Full implementering 2013 undantaget Lag SM
- Snabb redogörelse för beslutet från styrelsen, mer info på marsmötet.
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EM Borås
- Presentation av FMCK Borås
- Tillsammans med Kinna MK arrangerar FMCK Borås EM finalen 2013 på Gäddered
och informerade lite kort om upplägg, visade upp förslag på logotype, redogjorde
för hur man tänkt runt sponsring samt äskade om funktionärsstöd från övriga
klubbar för att kunna genomföra tvådagarstävlingen.
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Elitsatsning 2013-2016
- 1-årsplan, skall tas fram av elitgruppen
- 3-årsplan, skall tas fram av elitgruppen
- Elitansvarig, coacher består idag av Peter A som ansvarig, Johan S & Henrik C är
coacher och från kansliet samt ytterst ansvarig sportchef Annika P.
- Efter sektionens sammansättning valts av styrelsen kommer elitgruppen formas
och presenteras i detalj.
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Tjej & Futuresatsning 2013-2016
- Ladies & Futureansvarig, kommer presenteras av sektionen inom kort, ett
önskemål är att bl.a Sofia H skall tillfrågas om att ingå.
- Coach damer är beslutat att bli Leif A och Adam T på 3-år
- 1-årsplan, skall tas fram av gruppen
- 3-årsplan, skall tas fram av gruppen
Mötet efterfrågade information om varför den påbörjade Futuresatsningen helt
avstannat och då Peter ej var på plats hänsköts detta till ett kommande möte där
enbart elitgruppen, sektionen samt deltagarna skall träffas.
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Statistik
- Statistik från gångna år
- Magnus L redogjorde i siffror för hur sporten mår och mått under tio år.
- 2011 hade en stark nedgång medans 2012 hade en rejäl uppgång. Dock är det
mycket dystra siffror i 80-klasserna och frågan gick till mötet hur vi vänder detta.
- En del tankebanor och planer för 2013 finns och klubbarna kommer jobba mer
med el-trialsprojektet/prova-på verksamhet för att vända trenden.
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Utbildning
- Domare, Tävlingsledare & funktionärer har 2 fortbildning/år
- Örebromötet avvecklas
- Träffpunkt Trial 23-24/3 (nytt datum kommer), Svemo kansliet Norrköping
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Övrigt
- Datum för lagsamling skall planeras och spikas inom kort
- En bussresa till X-Trial VM i Tyskland är planerad 23-24/3 och det finns platser kvar
för en kostnad av 2500:- + entré ca 450:- (resa, boende & entré ca 3000:-) Ulf
Eliasson är kontaktperson
- Uddevalla har ordnat med träningstält i vinter där man kan träna för 60:-/gång och
även detta bokas via Ulf Eliasson.
- Elit, Dam & Futureplaneringar & möten skall snarast planeras in av sektionen och
delges deltagare som ingår detta.
- Ett förslag hade inkommit från Rune Berggren om att ändra i SR enligt följande
text och mötet överlät till sektionen att titta grundligt på om det är genomförbart:
-

Här kommer ett förslag till ändring av SM, Elit, Junior, A-Cup.

-

Elit-banan kallas här Elit-spåret. Junior/A-Cup-banan kallas här Junior-spåret.
A-Cup-klassen slopas, A-Cup-förarna “går in” i Elitklassen till en SM-klass.
Elit-förare och tidigare A-Cup-förare tävlar i samma klass, båda dessa
förargrupper, liksom
Junior-klassen kan köra i Junior-spåret eller Elit-spåret.
Förarna kan välja spår inför varje sektion.
Då man kör in i sektionen skall det synas på motorcykeln/föraren vilket spår man
valt.
Kör man Junior-spåret, “drabbas” man av 2 extra prickar, plus de prick som
sektionen ger.
Man kan alltså få t.ex 2 + 0, 2 + 3 etc. Detta gäller både Juniorer och Elit/A-Cupförare.
Väljer man Elit-spåret får man bara de prick som sektionen ger.
Med det här systemet får vi en längre SM-lista, Elit-förare som tycker att en Elitspår-sektion är för svår kan köra Junior-spåret, Juniorer har möjlighet att känna på
Elit-spår-sektioner .

-

Vid protokollet
Sammankallande Lars Nyberg
Kinna lördagen den 10 november 2012

