Protokoll NC möte Umeå 08 10 18
Närvarande:
Maria Sandmark LMS Sammankallande:
SGA Lars Lundahl SMK
Ove Karlsson UAK
Daniel Sandmark LMS
Claes Andersson LMS
Niklas Strömbäck LMS
Pelle Selander BMK
Hans Gunnar Nordqvist VKRC
Kjell Erik Holmgren LMK
Anders Lindholm SMS
Mikael Renberg PMS
Per Pokosta UAK (Sista delen av mötet)

1.
2.
3.
4.
5.

Mötet öppnades.
Dagordningen gicks igenom.
Ove Karlsson UAK valdes till ordförande för mötet.
Daniel Sandmark LMS valdes till sekreterare för mötet.
H G Nordqvist VKRC, och Ove Karlsson UAK valdes till att justera protokollet.
Skellefteå MS byter representant i NC från Jonas Lundström till Anders Lindholm

6. Tävlingskalender 2009
Bergs väljer att avstå tävling 2009.
LMK kommer att anordna Hotell Lappland race den 24:e juli med ev. träning innan.
VKRC tar NC finalen.
LMK kollar om att ev. ta DM finalen.
Prel. tävlings kalender gjordes för 2010.
Kalendern för 2009 kommer att läggas ut i Nc reglementet .
7. Frågor och funderingar från olika klubbar.
7.1 Ska vi ha pokaler till alla i ”gubbklasserna” synpunkt från förarna att det kan dras
ner för ekonomin.? Mötet beslutade att i Rotax-Max och Kz2 endast dela ut pokal till
placering 1- 6.
7.2 Mötet beslutade att arrangörer direkt efter protest tidens utgång skall ha preliminär
Prisutdelning. Detta för att spara tid för alla som har långt att åka.
7.3 Ska juniorerna få fler varningar.? Fler radio kåpor hos arrangörerna så blir det
lättare att ha koll på chaufförerna.
7.4 Flexibelt tidsschema har fungerat bra i år.
7.5 Synpunkter från tävlande är att ”våra” tävlingar inte ska krocka med MKR:s
tävlingar. Det blir endast 2 krockar med MKR 2009.

7.6 Mötet beslutade att alla finaler från Mini och uppåt ska utökas till 12 km istället
för nu varande 10 km. Detta för att anpassa oss efter större tävlingar söder ut.
7.7 Cadetti kommer att köra 5ggr som vanligt
7.8 Förslaget om att Cadetti kör under lunchuppehållet med föräldrar som flaggvakter
blev blankt nej.
7.9 Miljöcertifiering tas upp på nästa möte.
7.10 Mötet beslutade att blå/röd flagg skall användas i finalerna.
7.11 Ökad gräns för minsta antal startande (4 st. nu)? Det blir ingen förändring på
minsta antal startande.
7.12 Träning kvällen innan enligt befintligt NC-reglementet.
7.13 Fungerar indelningen med udda/jämna på träningen? Antalet startande på
tävlingarna styr fördelningen vid delningen. I första hand udda/jämna fördelning. Om
det inte fungerar nyttjas lottning.
7.14 Vi pratade om de nya trådlösa flaggvakterna, 80-140 000kr, LMK tar reda på
mera om detta.

8. Klubbar i NC-kommittén
8.1 Mötet beslutade att endast klubbar som arrangerar tävlingar ska vara med i NCkommittén. Därför togs beslutet att SMK Sundsvall numera inte ingår i NCkommittén.
8.2 Vännäs MK och Voullerim MF vill vara med i NC-kommitté, men pga.
ovanstående beslut tas de inte med.
9. Info från SGA
9.1 SGA Lars Lundahl informerade om SGA-mötet som varit.
Mycket handlade om bumpers och sidoboxar
9.2 SGA från Mellannorrlands Bilsportförbund och Övre Norra Bilsportförbund
valdes in i NC-kommittén som sakkunniga.

10. Kassa Norrlandscupen
10.1 Lars Lundahl valdes till NC-kassör.
10.2 Mikael Renberg PMS redovisade NC-kassan på mötet från deras final 2007,
Inom en månad ska SMS redovisa sin final till Lars Lundahl.(slutpriser och kransar)

11. Nya Klasser 2009
En stor fråga var ang. de två nya klasserna som kommer, mötet röstade och det blev 4
röster ja och 3 röster nej. De nya klasserna kommer att köras i Norrlandscupen 2009.
Mötet var kritisk till karting utskottets mycket sena beslut om detta.
Internationellt beslut är att hålla nere kostnaderna, farten och att värna om miljön.
12. Justering av NC-reglementet 2009
12.1 Ett antal ändringar gjordes i NC-reglementet,
bland annat upplägget för tävlingsdagen:
2 träningar på 7 minuter.
2 st lottade tidskörningar på 5 min.
Bästa tid i tidskörningen ger placering i Kval 1.
Placering i Kval 1 ger placering till start i Kval 2. "Runner Up".
Poäng från båda kvalen ger placering i en Final.
Finalen kommer att köras med flera varv än tidigare.

12.2 Mötet beslutade att sista anmälningsdagen ska vara 14 dagar innan tävlingen.
Detta pga. att många anmäler sig i sista stund och det blir svårt att köpa rätt antal
priser i tid.
13. Nästa möte
Det blir den 21/2 2009 i Umeå

Mötet avslutades.

Vid Pennan:
Daniel Sandmark

Justerare

H G Nordqvist och Ove Karlsson

