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Anteckningar från Arrangörsträff

• Leena hälsar välkomna.

• Smålands folkracekommitté presenteras. Kommittén är för liten och vi hinner 

inte vara ute på så många tävlingar som vi skulle vilja.

• Genomgång om hur SGA-träffen går till, vilken väg dit osv. Folkracekommittén

framhåller att vi inte svarar på facebook-taggar och liknande, men vi svarar 

gärna på samtal, mail och sms.

• Snabb genomgång av nya regler. Bland annat en prishöjning i anbuden, 

debutantklassen är borttagen, en del flaggor är flyttade till vårt reglemente och

anbudslappen ska se likadan ut i hela Sverige. 

• Utbildning steg 3-4 kommer att vara i Vrigstad den 17-18 mars.

• Arrangörer ska meddela någon i kommittén när det är en förarutbildning på 

gång samt lägga ut sin inbjudan på Smålands hemsida.

• Säsongen 2018 är 33 sökta tävlingar i Småland, varav 2 sprintar.

• I Smålandscupen 2017 kördes 6 deltävlingar. Sammanlagt deltog 192 

seniorer, 87 mix, 50 juniorer = 329 förare. Extrapriser har delats ut till 74 olika 

förare.

• Smålandscupen 2018:

o 1. Samma klasser som 2017

o 2. Samma tjuvstartsbestraffning

o 3. 8 arrangörer är intresserade av en cuptävling

o 4. MINST 3 omgångar i kvalen. Finaler körs på samma sätt med 

runner-up i alla klasser.

o 5. Slutresultat mailas snarast till Josefin Fredriksson.

o 6. Deltagarpoäng ändras till att alla tävlingar har 10 deltagarpoäng.

o 7. Slutresultatet beräknas på 6 av 8 tävlingar.

o 8. Arrangörerna önskar kvitto på inbetalning. Leena undersöker. Trean 

får fri start på valfri cuptävling istället.



o 9. Samma priser och prisutdelning som tidigare.

o 10. Reklamblad ska göras av arrangerande arrangörer för att få in 

pengar till extrapriser. Stor annons kostar 2000 kr, liten annons kostar 

1500 kr. Arrangörer säljer 2 stora var och kollar sedan av läget med 

Josefin om hur många till som behöver säljas.

o Folkracekommittén påvisar hur viktigt det är att dessa programblad 

sedan delas ut till publiken ordentlige. Arrangörerna får gärna tänka på 

att det kommer en representant till tävlingarna.

• Övriga punkter:

o Folkraceansvarig i klubben, håll kommittén uppdaterade.

o Säkerhetsförordningar från säkerhetsgruppen gicks igenom.

o Leena och Lina Leandersson åker på Konferens Syd 27 januari för att 

se deras upplägg inför säsongen.

o Funktionärsläget i Småland ser inte bra ut. Domare, racecontroller, 

funktionärsutbildare, vagnboksutfärdare, förarutbildare och 

banbesiktare minskar.

o Hur tillgodoräknar vi funktionärsutbildningar som görs i annat distrikt? 

Leena kollar upp detta.

Mötet avslutas.


