
         INBJUDAN TILL  

Utbildnings och Bilsportsträff i Sundsvall 21-22/4 2018. 
Plats: Sundsvall Quality Hotel Esplanaden 29 

Välkommen till en VÅRTRÄFF i Bilsportens tecken! 

En ”Kick off” helg i bilsport för klubbar, funktionärer och aktiva. 
Klubbars miljöcertifiering måste uppdateras inför kommande säsong 

annars beviljas inte tävlingstillstånden!  

MNB inbjudna: Klubbars ledning, Funktionärer, Tävlingsledning, Miljöansvariga, 

Säkerhetsansvariga, Aktiva och Nytillkomna 😊 

Översikt: 

Lördag 21/4 Utbildning Miljö och Säkerhet samt Inspirationsträff 

- Miljöutbildning för Klubbarnas miljöcertifiering och Miljöansvarig vid tävling,  

Deltagare i miljö ta med klubbens miljöpärm! (Vid frågor ring Madde Sandström tel:076-7946545) 

- Säkerhetsutbildning för Aktiva personlig utrustning och bilen, Tävlingsledare, Klubbars 

säkerhetsansvariga och säkerhetsansvarig vid tävling (Vid frågor ring Ulf Jernström tel:070-6985877) 

Söndag 22/4 Funktionärs utbildning C-Licens för: Nya Tävlingsformer, Drifting, Folkrace, Dragracing 

till och även Förarutbildning till dessa sportgrenar. 

Program lördag, tiderna är hålltider och kan ändras. 

09.30 - 10.00 Uppstartsmingel med kaffe/smörgås 

10.00 - 10.15 Intro av Ordförande MNB som öppnar dagen/helgen 

Utbildningar på två täter i olika lokaler 

 Miljöutbildning Säkerhetsutbildning 

10.30 - 11.00   Gemensam uppstart, beskrivning av läget för synkronisering av delområden 

11.00 - 12.30 Teori, grupparbeten, redovisningar  Teori, grupparbeten, redovisningar  

12.30 - 13.30 Lunch Lunch 

13.30 - 15.30 Forts Miljöutbildning och em fika Forts Säkerhetsutbildning och em fika 

15.30 - 16.00    Gemensam summering av delområdena för helhet 

16.00 - 18.00   Information och inspiration för kommande Bilsportarrangemang i MNB distriktet 
19.00 - ?????  Gemensam middag till självkostnadspris 

Kostnad 500:-/ person då ingår utbildningar lunch och fika, faktureras klubbarna 

Program Söndag:  
09.30-10.00 Fika 10.00-15.00 C-Licens Funktionär och förarutbildning Nya tävlingsformer, Drifting, 

Folkrace, Dragracing. 

(Vid frågor kontakta Göran Svensson tel:070-1801799 mail: goran.svensson.45@telia.com ) 

Kostnad 300:- /person då ingår: Funktionärs utbildning C-Licens, förarutbildning mat och fika 

samt klubbmedlemskap. 

För lördag och söndag ingår ej boende och resor. 
Förslag på boende: Sundsvall Quality Hotel, hänvisa till bokningsnummer 2108GR002648 för bra pris 
Anmälan senast den 11/4-18 till stromstedtmaria@gmail.com  
Märk anmälan med "bilsport" och vilken/vilka utbildningar som anmälan gäller och ange:  

Namn, mailadress, mobilnummer, klubbtillhörighet 

Vid anmälan ange även ev. behov av specialkost eller allergier! 

VARMT VÄLKOMNA!   MNB styrelse 
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