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Klubbars kontaktpersoner i styrelsen
Styrelsen har fördelat ut kontaktpersoner inom sig för alla klubbar i Småland. Tanken är att en ömsesidig relation
skall etableras i mån av intresse och behov. Styrelsen har ju ingen annan uppgift än att med hjälp av er i klubbarna
utveckla och förvalta motorsporten i distriktet. Då blir det bäst om vi går hand i hand. Vi räknar med att vi under
hösten kommer att testa detta på olika sätt. En stor uppgift som vi måste hjälpas åt med är att arbeta fram SBF:s
strategi för tiden fram till 2030.
Lista över klubbar och kontaktpersoner finns på vår hemsida: 
www.sbf.se/forforeningar/Distrikt/smalandsbilsportforbund/

Rally SM
Under våren och sommaren har tre SM deltävlingar avgjorts på småländska vägar. I
Kristi Himmelsfärdshelgen körde som vanligt South Swedish Rally med Älmhult som
bas och ingående i stora Grus SM. I juli arrangerade sedan Älmhults och
Skillingaryds MK varsin deltävling i Grus SM sprint. Asfalt SM Sprint är redan
färdigkörd och där fick Tobias Pettersson, Gränna MK en imponerande bronspeng i
2WD allt avgjort i sista åket i finaltävlingen i Kristianstad.

Racing
På Scandinavian Raceway så har det under sommaren varit en ny aktivitet
kallad CARS ´N Coffe då det kom omkring 200 fordon. Maseratiklubben har
varit ute och luftat sina vagnar på slingan. Juli månad är en tyst månad och
då har det lagts ny asfalt i depån och en allmän uppfräschning har gjorts
runt omkring. Porsche Carrera Cup kördes första helgen i augusti och då
utökade Växjöföraren Lucas Sundahl sin ledning i cupen genom två
heatsegrar och en andra plats.
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Karting SM
Kalmar MK firar 100 år i år och bjöd upp
till SM i Karting den 2-6 augusti. Man
körde kval och test med början på tisdag.
På lördag var det dags för finaler. Drygt
170 förare i sex klasser skulle kämpa i
nästan en vecka för att få fram alla SM-
medaljörer. Kalmars fina motorstadion
var i toppskick och både team och publik
stortrivdes i det fina vädret.

Hemsida
Den plattform som SBF, distrikten och många klubbar har använt för sina hemsidor kommer att släckas när 2022 är
slut. Det pågår ett febrilt arbeta med att ge oss ute i landet försutsättningarna för att flytta över de hemsidor som
riskerar att försvinna. Vi kommer efterhand att föra ut information om detta.

Valberedningen…
…hälsar att de nu drar igång arbetet med att hitta rätt människor på rätt plats inför valen 2023. Ni som känner att ni 
vill ta ett ansvar i styrelse, som sportgrensansvariga eller i kommittéer kan kontakta någon i valberedningen:
https://www.sbf.se/forforeningar/Distrikt/smalandsbilsportforbund/Forbundet/Styrelsen/

Caspian Hagman JKC trea i OK William Svensson JKC tvåa i J125


