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Rallykommittén Smålands BF 
 

Plats Telefonmöte 2013-08-08 kl 20.30 – 21.40  
Närv Jan Möller, Johan Westergen, Michael Johansson, Roger 

Engström (fadder), David Lindström (fadder) och Sara Mejving.   
 
 

1. Notskrivare  
 
Vår notskrivare Anders Martinsson har lämnat sin plats till förfogande 2014. 
Diskussion. Möte inbokas nästa vecka.  

 
2. DM 
 
Status efter halvtid; Bra!  
 
3.  Tävlingskalendern 2014  
 
Bokning av datum senast 1 september. Jan skickar ut en påminnelse till de 
klubbar som ännu ej ansökt.  
 
4. Dispenser 
 
Tävling: Skilling 500, 29 juni, har fått dispens för ändrad startordning till 
fördel för Gr E cupen.  
Funktionärer: Maritza Persson, tävlingsledare och Tommie Karlsson, teknisk 
chef. Båda dispenserna är skickade till rallyutskottet för beslut.  
 
5. Teknik 
 
Johan informerar att det hänt en del nytt ang personlig säkerhetsutrustning 
det senaste halvåret, vilket vi alla noterat och diskuterat. Förändringar i 
regelverk för nationellt tävlande som gäller 5-årskraven på stolar och bälten 
i samtliga klasser. Nu är det upp till teknikern att bedöma. Tekniska 
efterkontroller har det varit lite si och så med. Vi jobbar på under hösten för 
att bättra oss och Johan har satt ihop ett dokument för att underlätta för 
teknikerna.  
 
6. Utbildningar 
 
Förar och kartläsarutbildning 22 september i Eksjö, Leif är kursledare. 
Koncept till vårens tävlingsledningskurs kikar Jan på.  
Kursledarkurs i Stockholm 30 november. Önskar kurs i Jönköping. 
David/Roger tar med det till styrelsen och hör efter om möjligheterna till 
närmare kursort.  
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7. Övrigt 
 
SGA träff 26-27 oktober. 
Domare: Någon ersätter Tore Lax som domare och Per Ottosson ersätter 
Jan Möller som domarordf hos Team Skogsåkarna 24/8   
Förarträff och Arrangörsträff är bokad till 17 november. Jan ordnar inbjudan.  
Sara tar kontakt med S:a Sunnebo ang resultatlistan från Semesterturen. 
Stämmer ej, då de brutna ekipagen ej är med. Viktigt med tanke på 
uppklassningspoäng.  
 
8. Nästa möte 
 
Kallelse till nytt möte planeras efter den 1 september, då alla arrangörer  
sökt sina tävlingar. Sedvanlig mailkontakt vid ny information. 

 
 

 
Sara Mejving 
Sportgrensansvarig 


