
1 

JM , Smålands BF Sidan 1 19/10/2015 

     

 
 
 
 
 
 

Rallykommittén Smålands BF 
 

Plats Telefonmöte 2015-09-27  
Närv Jan Möller, Torbjörn Johansson, Michael Jonsson, Viktor 

Karlsson, David Lindström, Gert-Ove Pettersson och Roger 
Engström.   

 
1. Skrivelse startordning Ungdomsrally 
Tycker inte om att starta sist, vi tar med frågan vid regelskrivingen till 2016 
års DM/SC tävlingar 

 
2. DM och Smålandscupen 2016 
Vilka klasser kör om DM 
Kontakter med Södra BF och SSRC för att se om det går få lika 
 
Vilka klasser kör Smålandscupen? 
Funderar vi vidare på till regelskivningen för 2016. 

 
3. DM regler 2016 
Fria starter vem och i vad? Minska lite på kraven för att erhålla fria starter 
i DM/SC. Fria starter lika för både DM/SC, man erhåller fria starter i DM/SC 
tävlingar som distriktet är tillståndsgivare till.  
Anmälningsrutinen skall skrivas in i DM-reglerna.  
Startordning? Rullande som vi har idag inom förarklasserna. App K som 
tidigare. 

 
4. Sökta tävlingar 2016 
 Ett antal tävlingskrockar JM och kollar med berörda klubbar och VK kollar 
med Mönsterås om möjlighet att flytta till lediga datum. 
 
5. Nya tekniska kontrollanter 
Vi har lite brist på tekniska kontrollanter, det finns några namnförslag. 
TJ kontaktar personerna och stämmer av om intresse finns. 
 
6. Utbildning funktionärer 
Tekniker måste vara 2 dagars. 
Tävlingsledning 2 dagars tillsvidare, regelgrupp på SBF jobbar på ev nytt 
alternativ med tävlingsledningsutbildningen.  
Sträckfunktionärs utbildning blir en central som tidigare. 
Utbildningshelg troligt någon gång i Mars 2016, återkommer med 
inbjudningar. 
 
7. Rallykonferens 2015  
Ska försöka få till en sådan i mitten slutet november 2015 likt den som var 
2014. Återkommer med inbjudan när datum är spikat. 
 
8. Rallykommitténs sammansättning 2016 
Inga förändringar. 
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9. DM/SC arrangörer 
Väldigt få klubbar i distriktet som söker och vill arrangera DM/SC tävlingar. 
Skulle vara kul med någon/några till som vore intresserade. 
Kolla lite mer med klubbar om intresse och vad som behövs för att 
arrangera DM/SC tävlingar. 
 
10.  SSRC 2016 
Kallelse till SSRC- möte i Älmhult  
Michael Johansson åker till mötet. 
 
11.  SGA träffen oktober 2015 
Kallelse till SGA träffen 
Michael Johansson åker till mötet. 
 
12.  DM 2017 
Förslag för reserverade datum för DM/SC arrangörer 
29 april, 20 maj, 9 juni, 1 juli, 11 aug, 26 aug, 9 sept, 23 sept. 
 
 

 
 
 
 
Janne Möller 
Sportgrensansvarig 


