S Ö D R A B I L S P O RT F Ö R B U N D E T

Bi ls portko nf er e ns Syd 2019
Endagskonferens med galamiddag och prisutdelning på kvällen.

DATUM:

Vi fortsätter utveckla vårt endagskonferenskoncept från förra året. Konferensen har vi skapat tillsammans med våra sportgrensansvariga och
utskott, för att ge en bild av var vi står i dag och vart utvecklingen är på
väg. Det är vår bestämda uppfattning att det finns ett behov av en naturlig mötesplats och ett gränsöverskridande forum för motorsporten.

Konferens 9.30-17.00
Galamiddag 18.00-22.00
Efterfest 22.00-01.00

Efter en hel dag av information, utbildning och diskussioner avslutas
kvällen med gemensam galamiddag där våra pristagare få ta emot sina
priser. För den som vill, kan man stanna på efterfest med dans till DJ.

Kontaktperson:
709 670 370
kai.koivuranta@telia.com
Anmäl dig nu!

Program sportgrenar

Begränsat antal platser
”först till kvarn”

Folkrace
- Presentation
- Genomgång av Tävlingsreglemente & Tekniskt reglemente,
Tolkningsfrågor
- Genomgång av Gemensamma
reglementet

-

Karting
Lördag:
- Presentation, information om
nyheter i nationella och internationella reglementet, Tävlings– och
Tekniskt reglemente
- Lunch
- Konferens för aktiva i resp kartingklubb i Södra bf, diskussioner
och idéer, rekrytering i samband
med Karting on Tour 2019,

Dock senast 15/12

Tävlingskalendern
Cupen
Funktionärsfrågor
Klubbarnas förväntningar
Utbildningar
Övrigt

Licenstagningssamarbete mellan
klubbarna.
- Galamiddag med prisutdelning.
Söndag
- Redovisning och rekapitulering
av lördagen, DM och övriga tävlingar, övriga frågor, avslutning
- Lunch och hemfärd

Quality Hotel View Malmö
Adress: Hyllie stationsväg 29
215 32 Malmö
Tåg från Karlskrona/Helsingborg/Ystad/Köpemhamn:
Station Malmö Hyllie
Busshållplats: Malmö Hyllie

Rally

Rallycross

- Rallyutskottet
- Säkerhetsfrågor i distriktet, teknik mm.

- Nästa regelperiod 2019-2021
- Cuperna
- RC framtid

Radiostyrd Bilsport

Dragracing

-

- Presentation, information om nyheter i
reglementet, samt Tävlings– och Tekniskt
reglemente
- Konferens för aktiva i resp klubb i Södra bf,
diskussioner om 2018, idésammanställning.
- Samarbete mellan klubbarna.

A-B Licensutbildning
Genomgång av nya regelboken
DM (enskild tävling eller cup)
Övriga cuper
Utbildningar 2019
Tävlingar 2019

Offroad/Bil-O/Enkla tävlingsformer

Racing

Lördag em: Vi startar efter lunch med ett
gränsöverskridande forum för sportgrenar
med färre antal utövare i distriktet.

Tema: Framtidens racing
med Mikael Carlsson och Tojje Johansson

Konferensavgift
Konferens med galamiddag
Deltagaravgift 800 kr per person. Avgiften inkluderar fm/em-fika, lunch samt galamiddag.
Även denna gång kommer ungdomar få reducerat pris, ungdom Södra Bf (födda
1994 eller senare) 200 kr per person.
Endast konferens: 500 kr
Endast galamiddag: 300 kr
Medföljande galamiddag: 300 kr
Anmälan är öppen fram till den 15/12, men observera att vi i år kommer ha
begränsat antal platser till galamiddagen och det är först till kvarn som gäller.

Anmälan
Elektronisk anmälan via: https://eeway.se/e/185/bilsportkonferens-syd-2019

Avbokningsskydd och avanmälan
Anmälan är bindande och vid avanmälan efter den 15/12 debiteras full konferensavgift. Med avbeställningsskydd och uppvisande av intyg för giltig frånvaro (vid
sjukdom eller motsv) återbetalas hela avgiften. Eventuella upplysningar, avanmälan eller ändringar meddelas via e-mail till info@sodrabf.se.
I år ombesörjer vi inte hotellbokning, utan den som önskar boende får själv
boka hotellrum.

Varm t välkom na hälsar Styrelsen
Södra Bilsportförbundet.

