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Här kommer lite info till våra medlemmar om vad som händer i distriktet och i övriga Sverige. 

Detta infoblad är bara fylld med trevligare info, det har lugnat ned sig betydligt med fientliga påhopp på ideellt 
arbetande personer och man känner lugnet inom rörelsen. 

SBF:s nya styrelse satsar mycket på tillit och kommunikation. Vi kallas därför till möten varje månad med förbunds-
styrelsen, generalsekreterare (GS) och alla styrelseledamöter i distrikten. Efter förra mötet så var det bara positiva 
vibbar. Det kommer nyhetsbrev från styrelse och GS med jämna mellanrum. Följ dessa på www.sbf.se

Angående det anonyma hot till en av förbundsmötesombuden som uppmanades att dra tillbaka sin kandidatur till 
valberedningen samt sitt övriga engagemang inom Svensk Bilsport så har det renderat i en polisanmälan och vad vi 
förstår så kommer förbundsstyrelsen att träffa den drabbade. Det är inte ok att ge sig på våra eldsjälar som jobbar 
ideellt för familjen bilsport. 

Utbildningar

På rallysidan har dels en digital förarutbildning ordnats men också en fysisk på ett Coronasäkert sätt i Gränna MK:s
nya fina klubblokal.  HLR delen blev lite mer teoretiskt men fyller ändå önskade krav. 

Med de regler som gäller efter den 1 juni så är det fullt möjligt att samla fler deltagare så därför kan utbildningar nu 
planeras in under sommar och tidig höst.

Corona-situationen

Som vi förutsåg i vårt förra nyhetsbrev så kom det lättnader för flera av våra sportgrenar den 1 juni. För 
arenasporterna finns rimliga möjligheter att genomföra tävlingar  både med publik och utan. Åtta av grenutskotten 
har tagit fram mallar för den riskanalys som skall göras inför tävlingen. Detta som ett stöd i arbetet.

Den 3 juni hade styrelsen och SGA ett teamsmöte med genomgång av det aktuella läget för att kunna starta om. 
Den gren som fortsatt är mest fylld av frågetecken är rally. Den var under en tid placerad i en grupp med andra 
utomhussporter som rör sig över stora ytor t.ex. cykel, kanot m.fl. Då hade 75 ekipage kunnat vara möjligt men 
detta ändrades till att rally är en offentlig tillställning och då tillåts 50 ekipage. Vi ser fram emot de riktlinjer som är 
föreslagna från den 1 juli då detta deltagartak ser ut att höjas.

Eftersom läget kan förändras både till det bättre och sämre ber vi  er hålla kontakten med SGA, styrelse eller kansli.
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Kontakter mellan klubbar och distrikt

Förra månaden fick ni första exemplaret av detta Nyhetsbrev. Kommentarerna vi 
fick var inte så många men alla positiva. Vi fortsätter därför förstås. För att våra 
sportgrenar och verksamheten skall utvecklas tror vi det är viktigt med kommuni-
kation i båda riktningarna. 

Vi har också beslutat att efter sommaren planera för teamsmöten med arrangörer 
och klubbar.

Maila eller ring in era synpunkter till ordförande Mats:  
mats@bergmanmotorsport.com 0730/881330

Sist men inte minst 
önskar  vi er alla en härlig 
och positiv sommar med 
så mycket motorsport 
som möjligt


