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Trialsektionen hälsade alla välkomna.
Lars Nyberg inledde med att gå igenom mötets dagordning.
SM 2013
Lars Nyberg sammanfattade årets SM serie och förklarade varför
situationen kring prisutdelningen uppstod.
Utefter de problem som uppstod har sektionen förändrat några
arbetssätt så att situationen EJ ska uppstå igen.
Förslag från mötet:
Arrangörer har upplevt ett problem att förare anmäler sig till tävlingar
och uteblir utan att avanmäla sig. Någon typ av böter eller avgift skulle
vara kopplat till detta då arrangören har förberett startkort mm.

Mötet utryckte att resultaten måste publiceras bättre i Svemo TA.
Behovet av komplett resultatredovisning per tävling är stort.

Lag SM och 40+ SM
Mötet utvärderade årets test av upplägg att köra 40+ SM och Lag SM
gemensamt. Den samlade uppfattningen var att upplägget var mindre
lyckat. Sektionen skall se över upplägget inför kommande år.

Elitsatsningen 2013
Peter Alfredsson redovisade 2013 års satsning och lyfte de delar som varit
bra och fungerat samt de delar som måste förändras inför 2014.

Ekonomi
Lars Nyberg presenterade trialsektionens ekonomiska fördelning av
medel från Svemo styrelse samt RF Elitstöd för verksamhetsåret 2013
samt den äskade budgeten för 2014 och dess fördelning. (se graf i
Trialriksdag 2013 dokumentationen)

Mötet diskuterade omfattningen av budgeten som omfattar landslaget
och dess medverkan i Lag VM och Nordiskt Mästerskap.
Ett förslag som lämnades var att Sverige inte skall delta med
representationslag i VM och satsa dessa pengar på Eddie Karlsson för att
stärka hans satsning.

X Trial
Lars Nyberg presenterade X Trial upplägget för 2014.
Tävlingen kommer att genomföras under SM Veckan i Umeå i januari
2014.
Regler
Lars Nyberg presenterade de få regeländringar kommer införas i
reglementet inför 2014.

•Supervisor tas bort & ersätts med en jurygrupp beståendes av 3
personer:
-Sektionsmedlem blir juryordförande
-Klubbens tävlingsledare
-Representant från annan SM arrangör
•Pokaler till cupklasser vid slutprisceremonin ersätts av Svemomedalj
•Innan beslut tas angående No Stop & No walking in section reglerna skall
en enkät via hemsidan ligga till grund för justeringar.

Mötet diskuterade Finlands modell som införs som skiljer sig
markant från No Stop reglerna. Generellt så upplevdes Finlands förslag
som positivt. Finlands regeländring innebär att no stop inte införs utan
istället förenklar man tävlingsreglerna genom att införa backning och
maxtid i sektion.
Detta för att det ska bli lättare för funktionärer att döma trial och där
med lättare att arrangera tävlingar och få funktionärer som ställer upp.
Förslag från mötet var att slå ihop resultatlistan från A Cup och SM.
Fördelningen av SM poäng skulle då göras att de som kör SM placeras
automatisk över A Cup. tex. SM förare på placering 1-6 och A cup förare
7-15. Detta innebär att A Cups föraren som vinner placeras 7:a i SM för
den deltävlingen. Sektionen gavs i uppdrag att se om denna möjlighet
finns rent regelmässigt.

Mötet utryckte önskan om att införa en EL klass för yngre förare vid varje
SM. De klubbar som har varit med i Triallyftet skulle då kunna ta med sina
EL cyklar för utlåning till förare på plats tex.

Förslag från mötet var att Triallicensen för föraren skulle innehålla en
Minderlicens. Tex att föraren får en väst med samma startnummer som
sitt eget till mindern. Detta innebär att föraren kan välja vilken minder
han/hon vill vid varje tävling. Idag så är det kravställt att minder skall ha

licens vilket blir dyrt för de förare som har flera minders, speciellt för
ungdomsförarna.

Lars Nyberg presenterade de regeländringar som kommer att införas
internationellt samt tävlingskalendern för EM och VM 2014.
(se bifogat dokument Trialriksdag 2013)
Trial Elitsatsning 2014
Peter Alfredsson presenterade grunden för den satsning som kommer
göras 2014. Peter presenterade även organisationen och de planerade
träningsdatum som redan nu är satta.

Det bör dock noteras att Sektionen ännu inte fått besked från RF och
Svemo Centralt gällande omfattningen av
De förare som avser att göra en elitsatsning med mål mot medaljer
internationellt har nu möjlighet att söka plats i 2014 år satsning.
Ansökan skall göras mellan den 15 november och 15 december.
Ansökan skall innehålla förarens egna satsning samt mål samt hur stort
engagemang han/hon har möjlighet att lägga ner på sin satsning.
Något som måste belysas är att föraren själv måste ha en ekonomi som
möjliggör sin satsning. Det stöd som sektionen kommer att erbjuda är
möjlighet till träning med kvalificerade tränare samt gemensamma
upplägg och träningsläger inför mästerskapen.

Det riktade elitstödet som tidigare har utdelats av RF till förare på
internationell toppnivå har utgått för 2014. Detta PGA försämrad
ekonomi för riksidrottsförbundet.

Tävlingskalender 2014
Lars Nyberg presenterade tävlingskalendern för 2014
(Se bifogat dokument Trialriksdag 2013)

Mötet utryckte att eventuella problem kunde uppstå vid 2 dagars
tävlingar då förare i skolåldern ev. tvingas att ta ledigt från skolan vilket
inte alltid är möjligt för att kunna delta i SM. Antalet dagar ett barn kan
vara ledigt från skolan är begränsat till 10dagar per läsår.

Utbildningsplan
Lars Nyberg presenterade utbildningsplanen som idag finns framtagen för
trial för säsongen 2014.
(se bifogat dokument trialriksdag 2013)

Idrottslyftet
Jörgen Hafström redogjorde för satsningen på trial som genomförts under
de två tidigare åren. 15 klubbar deltog i projektet år 1 och 12 av dessa
fullföljde även år 2. El cyklarna som idag finns ute hos klubbarna som
ingick i projektet har använts frekvent och gett många barn möjligheten
att prova trial. Kommande idrottslyfts period så kommer det inte att
finnas någon direkt riktad och gemensam trialsatsning finansierad av
Idrottslyftet. Klubbarna kan dock skapa egna projekt inom ramen för
idrottslyftet och ansöka om. Jörgen Hafström uppmanade klubbarna att
utnyttja chansen att söka egna projekt för att utveckla sin
klubbverksamhet.

Övrigt
Övriga önskemål och synpunkter som kom upp var:
Mötet utryckte behovet av en modell att plocka upp förare i åldern 10-11
år och att ge dessa möjlighet till mer träning. Om sporten skall utvecklas
och vi i framtiden skall ha förare på internationell topp nivå så ansågs
detta vara nödvändigt.

Mötet upplever att antalet tävlingar är för få för förarna och önskade
flera breddtävlingar för att verksamheten skall ha en chans att utökas.

Önskemål om att kommande års trialriksdag skall tidigareläggas och att
starttiden skall vara 15.00 inkom.

Peter Folkesson och EM organisationen efterfrågade information
om deras tankar och synpunkter kring EM har nått FIM Europes Trial
Commission.

Partille TK utryckte problem med att förare som kom till sista SM
tävlingen inte anmälde sig på plats. Förarna ansåg att de redan var
anmälda och körde direkt ut till banan.
Detta skapade stora problem för tävlingsadministrationen då antalet
förare som deltog i tävlingen var osäkert ända in på start.

Flera deltagare på mötet utryckte att det var svårt att se förarsiffrorna på
västarna på långt håll eller om västarna inte var helt släta.
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