
Protokoll från norrlandscups mötet i Umeå 
2008-04-05 

 
Umeå 5/4 2008 i telias lokal 
Kl 10:00 – 11:15 
Närvarande: 
Maria Sandmark LMS 
Daniel Sandmark LMS 
Lars Bäckström LMS 
Johan Martinsson SMS 
Benny Östholm SMS 
Ove Karlsson UAK 
Per Pokosta UAK 
Kurt Eriksson UAK 
Hans-Gunnar Nordquist VKRC 
Mikael Olsson VKRC 
Christer Söderström VKRC 
Pelle Selander BMK 
Johan Lidman PMS 
Anders Burman PMS 
Ej närvarande klubbar var :SMK Sundsvall ,Lycksele MK , Aspen KK. 
 
§100 Ordförande Maria Sandmark öppnade mötet 
§101 Dagordningen god kändes 
§102 Val av sekreterare Daniel Sandmark LMS 
§103 Val av justerare Ove Karlsson UAK 
§104 Vi gick igenom tävlingskalendern för 2008 
§105 Vi god kände tävlingskalendern för 2008. 
§106 Vi bestämde att Daniel och Ove skulle ta fram förslag på tävlings dagar under 2009. 
 
 
Tävlingar 
VKRC står över tävling 2008. 
Det finns reserv datum till tävling för vilken klubb som helst och det är 9-10 Augusti. 
Luleå har flyttat sin tävling till Lördagen den 23 augusti och  
Piteå har flyttat sin tävling till Söndagen den 24 augusti. 
 
Miljömatta 
SBF har bestämt att det ska vara en miljömatta under varje kart. 
 
KA 9.6 Miljöföreskrifter  
Miljömatta eller liknande för uppsamling av oljespill mm under tävlingsfordonet. 
Mi-nimimått på mattan ska vara 1,5x2,0 m. Uppsugningsförmågan ska vara minst 
4,5 li-ter/m2. 
 
 
 
 
 
 



Funktionär licens 
Varje ansvarig ledare måste minst ha en Funktionärs D-Licens. 
 
 
KA 5.3 Anmälan  
En anmälan till en tävling är att betrakta som ett kontrakt mellan anmälaren och arrangören.  
Förare som ej fyllt 16 år ska ha uppgifter om ansvarig ledare ifyllda på anmälningsblanketten.  
Endast ett tävlingsfordon per förare får anmälas i respektive klass. För att uppfylla kravet som 
ansvarig ledare måste personen vara medlem i Svenska Bilsportförbundet ansluten klubb och 
inneha giltig funktionärslicens eller tävlingslicens i Karting. 
 
Möte med juridiska mellan 11:15-15:30 
Vi har haft ett möte med Kenneth Bergkvist från ÖNBFs juridiska och det var ett mycket bra 
möte med många deltagare.Vi fick information av han och så fick vi ställa många frågor så 
det var ett givande möte för alla.Han berättade att det blir en miljö kurs i Lycksele den 26/4. 
 
Nästa möte 
Är bokat till fredag kväll den 30 maj i Lycksele på banan. 
 


