
Digitalt möte Rallykommittén     2020-09-29 

 
Deltagande: Mats Bergman, Jan Möller, Oscar Almqvist och skrivande Linda 
Söderström. 
 
Dagordning: 

·              
5.Verksamheten 2020 
Det har rullat igång med några tävlingar i distriktet.  
Polkatrofén avgjordes 26 september.  
Tävlingar kvar 2020: Novemberskölden 31 oktober och Skilling 500 7 november.  

. 
5.Tävlingskalender 2021 
Det har kommit in många ansökningar om tävlingar till 2021. Det är en kollision 
mellan Nybro AC och Nässjö MK den 1maj 2021. JM följer upp. 

. 
5.Domar och teknikerlista 
Planering påbörjas så snart tävlingsansökningarna fastställts. 

.   
5.DM regler samt kalender 2021 

Kommittén strävar mot att planera 2021 års DM tävlingar utifrån SSRCs 
kalender. 

.  
5.Representant SSRC 2021 

Vi behöver utse en ny representant för SSRC i SmBF med tanke på de 
omstruktureringar som blivit i SmBF. Vi tar med det till nästa möte.  

.  
5.Rally SM 2021 

MB rapporterar från SM konferensen som varit. Vårt ansvar är att utse andra 
resp tredjedomare till vissa småländska tävlingar. MB skickar över lista till LS.  

.  
5.Rapport SBF och SmBF 

MB rapporterade hur läget ser ut för tillfället.  
.  
5.SmBF Styrelsemöte 2020-10-13 

Styrelsen bjuder in alla SportGrensAnsvariga i distriktet till oktober månads 
styrelsemöte. OA närvarar. 
 
 
 
 
 
 
 

 



5.Skrivelser 
Det har inkommit två skrivelser till kommittén.  
#1 Det har inkommit förslag att låta ungdomar köra kvar i 

ungdomsklassen även år 2021 trots att de fyllt 19år på grund av årets 

Covid-19 drabbade tävlingsår. I samma skrivelse föreslogs ett nytt sätt 

att prisbedöma ungdomar i två olika klasser, en för erfarna ungdomar 

och en för nykomna ungdomar. Då vederbörande tror att ungdomar 

tröttnar för att de blir frånåkta av mer erfarna och snabbare åkare.  
Svar: Kommittén förde en diskussion angående skrivelsen och var 
överens om att det inte finns möjlighet att låta ungdomar köra kvar i 
ungdomsklassen 2021 när de fyllt 19 år. Åldersrelaterade 
klassindelningar finns i flera grenar och bör i så fall hanteras 
övergripande. Att prisbedöma ungdomsklassen i erfarna och nykomna 
förare ser kommittén inte som aktuellt. Tävlingsmomentet bör vara 
underordnat, viktigast är att skaffa erfarenhet och utvecklas. 

#2  Det har inkommit intressenter för att bli notutbildare i Smålands BF.  

Svar: OA tar kontakt med Anders Martinsson angående detta.  
.  
5. Teknik 

Ingen tekniker var närvarande.  
.  
5.Övriga frågor 
Inga övriga frågor.  
 
Nästa möte: 10 november kl. 20.00 

  
 


