
Protokoll vid Norrlandscupsmöte 
  
Skellefteå 2005-10-01 Swemis lokaler  
Kl 09:00 till 15:00 
Närvarande:  
Tommy Sjödin Bergs MK,  
Mikael Magnusson JMK 
Per Pokosta, Ove Karlsson Umeå AK  
Mikael Renberg Piteå MS,  
Lars Bäckström Luleå MS 
Kjell-Erik Holmgren Lycksele MK, 
Sune Qvarnlöf, Johan Lundström Skellefteå MS 
  
§ 1 Ordförande öppnade mötet 
§ 2 Till ordförande för mötet valdes Jonas Lundström SMS 
§ 3 Till sekreterare valdes Lars Bäckström LMS 
§ 4 Till Kassör valdes Tommy Sjödin Bergs MK 
§ 5 Till justeringsman valdes Sune Qvarnlöf 
§ 6 Samtliga klubbar fanns representerade förutom Aspen KK och VKRC 
§ 7 Mötet förklarades behörigen utlyst  
                                                                                        
1. Tävlingskalendern:  
NC – Bergs, NC – Jämtland, Flyttas till 10-11/6 om Skellefteå tar på sig att arrangera SM den 
3-4/ 6 2006 . Skulle SM:et flyttas någon annanstans och ett annat datum får vi se över det då. 
Detta sker i närtid. 
NC – Skellefteå, NC – Umeå. Flyttas från 5-6/8 till 12-13/8- 2006. pga. att Nordiska går 
första helgen i Aug. 
NC - Finalen i Lycksele . Flyttas från 2/9 till 9/9 -2006. 
  
2. Funktionärer: 
Vi måste på något sätt försöka få fler intresserade av att bli funktionärer. (Obs om Skellefteå 
tar på sig att arrangera SM under 2006 så kommer det att behövas Domare, 
Funktionärer, Flaggvakter). Eventuellt ordnas en kurs i Skellefteå. Frågan tas upp på 
respektive klubb. 
  
3. Pokaler: 
Det fanns förslag att ge Pokal till alla i Cadetti och Micro i övriga klasser Ca35 % av förarna 
dock minst 3st.Under 2006 fortsätter vi som tidigare år att ge alla tävlande pokaler. 
Vi tar hem frågan och diskuterar den i respektive klubb. 
  
4. Säkerhet på banan: 
Vi diskuterade Läkarfrågan hur vi skulle lösa den på våra tävlingar. Urban som inte var med 
på mötet ska få frågan att göra en skrivelse till alla norrlands Landsting/Kommuner om de 
skulle kunna ställa upp med personal (Läkare Ambulans) vid våra tävlingar. 
  
5. Säkerhet i Depå: 
Inga bussar eller bilar i depån före alla finalerna är körda. 
Rökning i depå får ej förekomma, annat än på anvisad plats. 
Cyklar, Rullbrädor, Inlines och Mopeder är förbjudna i depåområdet. Skall stå i inbjudan. 
Tävlingsledningen påminner om detta under tävlingen.  



  
6. Ekonomi 
Tommy redovisade Ekonomin. Som för närvarande är god. 
Utförligt mtrl finns hos NC- Kommiten. 
- Inköp av Bränsleprovare under 2005 
- Betalt årsabonnemangsavgift för hemsideadress och plats på webhotell för NC hemsidan.. 
- Blommor till NC – Finalen. 
- Priser till NC – Finalen. 
Mötet beslutade att varje klubb behåller 50 kr av startavgiften som i annat fall skulle ha gått 
till NC kontot för år 2006. Startavgifterna är fortfarande densamma 350kr för 2006. 
  
7. Reglementet 2006: 
Lägga in tre träningar: 
-Det är upp till varje Arrangör att avgöra hur lång tid man vill att träningarna ska vara. 
-Lottade uppställningar under Cadettis uppvisning. 
-Det startnr man anmäler in i NC skall gälla för hela  cupen.- Detta gäller även Cadetti 
- Lägga till Rotax  Max Challenge i klassen och ta bort National C. 
- De 3 bästa förarna i NC ur klasserna F-Micro, F-Mini och Yamaha ska få fri start i Sverige 
Cupen som körs i Linköping. Om inte 1:an-2:an eller 3:an åker i någon av dessa klasser, 
avgör NC kommittén vem som får startavgiften betald. Gäller Sverige Cupen i dess nuvarande 
form, med andra ord en separat tävling. 
  
8. Kvalitén på Banorna: 
I det stora hela så har vi mycket bra standard på våra banor. 
I Umeå så har det varit sämre med vattentillgången på banan och det beror på att man försöker 
lösa frågan med en stugförening och kommunen, vi hoppas att det löser sig under våren 
2006.Man försöker även fixa till elförsörjningen. 
  
-Lycksele planerar för en utbyggnad av banan . 
  
9. Antalet varv i finalerna: 
  
Icc/Sport 2000: Man bör få köra mera varv i finalerna. 
  
10. Övriga frågor: 
  
Prata med Webbmaster om att lägga in en mall för inbjudningsblanketter på hemsidan så att 
man kan göra anmälan där, samt att man kan se på webbsidan vilka som anmält sig till varje 
tävling innan tävlingen.  
  

• Ev: Flytta prisutdelningen Dag 1 vid dubbeltävlingarna till efter finalen Dag 2 när vi 
ändå väntar på prisutdelningen för dag 2.Prisutdelningen för Dag 1 skall då utföras av 
Arrangören från Dag 1. Förslag  

•  Resultatlistor på nätet.  Kommer att finnas på Norrlandscupens hemsida så fort som 
det är möjligt.  

• Sammanställa de olika oljemärken vi vill köra på via en representant för varje Klubb. 
För vidare befordran till SGA  

• Bränsleprov vart tog det vägen, vi har en mätare men har vi någon tekniker som klarar 
av att göra provet.  

• Webbmaster skall kunna göra ändringar i norrlandscupens gästbok.  



• Foto på NC delegater sätts ut på websidan så att folk kan framföra synpunkter och vet 
vilka som är vilka.  

  
Vid Pennan 
Lars Bäckström                                                               Justerat  
  
                                                                                        
                                                                                       Sune Qvarnlöf 
 


