
SBK Stockholms Distrikt Rallylydnadsansvariga möte 11/3 2015 
Minnesanteckningar/Protokoll

Plats Värmdö BK

Närvaro Katarina Nyman ÖBK, Lottie Gerdlind Sthlm Distr, Lotta Åkerberg 
Värmdö, Bosse Nilsson Värmdö, Carina Olander Värmdö, Ing-Marie 
Olsson Värmdö, Elisabeth Lindström Värmdö, Pia Johansson 
Apollogruppen, Veronica Hydner So-Su, Kattis Sandin Nacka

DM kval I dagsläget får endast SBK-ekipage tävla DM, förslag om att ändra 
detta till nästa år, så att alla Stockholmsekipage kan vara med, dvs 
även Apollogruppen, Norsborg LKK, Munsö-Adelsö LKK samt 
hundungdomsklubbar. Mötet beslöt att genomföra detta under 2016, 
kvalperioden kommer att vara 160101-160630, alla ekipage ansvarar 
för att själva rapportera in sina resultat. Vi funderar vidare på exakt 
hur kvalet ska gå till. T.ex: ska man räkna sina tre eller fem bästa 
resultat? Ska fem från varje klass kvala eller ska de tjugo bästa 
ekipagen, oavsett klass, kvala? Eller ska man hålla x antal tävlingar 
som räknas som kval? Målet är att få ut info om upplägget efter 
sommaren.
Rallysektorn på Österåkers BK har förslagit att årets DM ska äga rum 
söndag 13 september.
Förslag på kvaltävlingar till DM är 30/5 på Mälarö (nybörjare och 
fortsättning) samt 23/8 på Värmdö (avancerad och mästare). 

SM 2016 Upplandsdistriktet håller detta på Norrtälje IP den 15-17 Juli. Det 
behövs hjälp från oss i Stockholm. Vill vi hjälpa till?
Sponsring, domaransvarig, tävlingssekreterare m.m. Mötet ställde sig 
positiv till detta samarbete, vi önskar dock mer info om vad/hur vi kan 
hjälpa till med. Kommer vara ett möte den 14/4 så mer information 
kommer efter det.

Rapportering Tjänstgöringsrapport för tävlingar önskas det att klubbarna fyller i och 
skickar in till distriktet, för att t.ex hålla koll på att funktionärernas 
auktoritet inte löper ut eller att få lite statistik över hur många 
tävlanden det är, hur många som struntar i att dyka upp mm. 
Rapporterna ligger på distriktets hemsida samt har mailats ut under 
förra året. Lottie mailar ut igen.

Klubbarna Listor med auktoriserade skrivare och tävlingsledare har mailats ut till 
alla klubbar, dessa kommer att uppdateras när det blir förändringar.
Värmdös rallytävling 22/8 är flyttad till den 23/8. 
Önskemål om att alla klubbar skickar in en förteckning över sina 
rallyinstruktörer, så att distriktet kan sammanställa en lista.



Utbildningar Flera klubbar önskar utbilda rallyinstruktörer, för tillfället finns inte 
tillräckligt många anmälda för att utbildningen ska kunna starta igång. 
Målet är dock att starta upp en, antingen precis innan sommaren, eller 
direkt efter. Önskemålet var att den hålls på helger.
En grundmodul kommer att starta upp i april.
Fr.o.m. i år är det obligatoriskt med ”webbprov” för skrivar- plus 
sekreterarutbildningen. Lottie har inte fått in några 
intresseanmälningar för dessa utbildningar. 
Upplandsdistriktet kör en domarutbildning nu under våren.

Idébytardag Vänder sig till lärare och instruktörer inom rally. Man träffas under en 
dag för att träna, ha kul tillsammans, utbyta idéer mm. Fråga uppkom 
om det finns tips på någon bra kurslitteratur inom rally. Idag saknas 
det variation på ämnet rally inom litteraturen, Inki Sjösten har satt ihop 
ett kurskompendium, vilket tyvärr innehåller en del felriktade banor.
Då det varit dåligt intresse för att delta på denna dag (under 2014 blev 
det te.x. inställd eftersom endast två klubbar ville delta) föreslog vi att 
vi även bjuder in ”rallyaktiva” på klubbarna, t.ex skrivare, sekreterare 
eller medlemmar som kan tänkas vilja utbilda sig till rallyinstruktörer.
Idébytardagen kommer vara söndag 11/10, eventuellt på Nacka BK. 
Cattis Sandin ansvarar för att ”hålla ihop” dagen och ser till att hon får 
den hjälp hon behöver :)

Nästa Möte Onsdag 9 mars 2016

Avslutande Lottie tackade för mötet och avslutade mötet


