
Protokoll vid Norrlandscupsmöte. 
 
Närvarande:     Umeå 2006-10-07  
Per Pokosta , Ove Karlsson UAK    Kl 10:00 – 15:00 
Mikael Renberg PMS    Telias Lokaler 
Magnus Österholm VKRC 
Mats Bergh LMK 
Lars Lundahl SMK Sundsvall 
Daniel Sandmark , Lars Bäckström , Maria Ring LMS. 
 
§ 1 Ordförande Öppnade mötet. 
§ 2 Till ordförande för mötet valdes Per Pokosta UAK. 
§ 3 Till sekreterare valdes Maria Ring LMS. 
§ 4 Till justerare valdes Ove Karlsson UAK 
§ 5 Föregående protokoll 
§ 6 Genom gång av NC-reglemente/ändringar 
§ 7 Övriga frågor 
§ 8 Nästa möte 
§ 9 Mötet avslutade 
 
Ej närvarande klubbar var Aspen KK och Skellefteå MS. 
 
Genomgång av förra mötes protokoll 06-09-01 
 

Tävlings dagen 
För att korta ner tävlingsdagarna så beslutades att träning skall var 3x7min samt att 
tidskörningen ska vara 7 min som standard ska gäll för Norrlandscupen, samt att 
master varv skall förläggas till korta slingan på de banor som tillåter detta (undantag 
för vätskekylda motorer) vidare bestämdes att lunchen får var max 40 min.  
Cadetti skall starta första möjliga tid efter kl. 09:00, Samt ha två st fasta starttider en 
direkt efter förarsammanträdet och en efter lunchen. De ska köra minst 5 ggr under 
dagen.  
Arrangörsklubbarna bör ge tävlingsledningen det stöd som krävs för att tidschemat 
skall hållas och om så går bör fler domare användas. Detta gör att ex protester kan 
behandlas parallellt med att tävlingen fortskrider (biträdande tävlings ledare kan hålla i 
gång tävlingen medans tävlingsledaren delar ut skriftlig bestraffning) samt att 
mekanikerna och chaufförer skall vara bättre på lästa om protester. Målet är att 
tävlingen ska sluta ca 18:00. 
 
 
Tävlings dagar 2007 beslutades till: 
V 21 Dubbeltävling Berg/Östersund 
V 24 Örnsköldsvik 
V 26 Lycksele 
V 31 Skellefteå 
V 33 Dubbeltävling Haparanda/Luleå 
V 36 Final Piteå 
Riviera cup körs vecka 20 eller 22. 



NC/DM reglementet 2007 
Tillkommande arrangör till Norrlandscupen är Sundsvall MK 
Vi beslutade att träningen ska var 3x7 min och att tidskörningen ska var 7 min  
Också beslutade vi att final arrangerande klubb är kassör och dom skall lägga ut post 
eller bankgiro på hemsidan. 
I NC kommitèn så kommer några personer att bytas ut under 2007. Klubbarna sköter 
att rekrytera nya deltagare till NC kommiten. 
 
 
Övriga frågor 
Daniel Sandmark LMS kommer att ta kontakt med webbmastern angående att lägga in 
övriga tävlingar på hemsidan som t.ex. Riviera Cup, Synsam Cup och Yran race m.fl. 
Sportgrens ansvarig vill finnas med på hemsidan/reglementet med adress och telefon. 
Vi diskuterade om inköp av egna transpondrar lönar sig inte för det finns för lite folk 
som kan systemet.  
Vi försöker att sträva efter att bara ha enkel tävlingar i framtiden, men det kan bli svårt 
att få deltagare längst i norr och i söder. 
Bränsle provs mätare skall sökas reda på. 
 
Nästa möte 
Är bokat till den 27/1-2007  
Sammankalland är Jonas Lundström Skellefteå MS. 
 
 
Vid pennan 
Maria Ring Luleå MS 
070-316 88 03 


