SÖDRA BILSPORTFÖRBUNDET
* Bilsportkonferens Syd firar 50 år *

Nya Bilsportkonferens Syd 2018
Endagskonferens med galamiddag och
prisutdelning på kvällen.

DATUM:

Nytt för 2018 är att konferensen omfattar en dag. Lördagen 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.

TID:

Efter en hel dag av information, utbildning och diskussioner
avslutas kvällen med gemensam galamiddag där våra pristagare
få ta emot sina priser. Efter middagen finns det möjlighet att
boka logi.

Kontaktperson:

E-post för kontaktperson:

Program sportgrenar

Anmäl dig nu
dock senast 10/12

Folkrace
9:00 - Presentation

13:30 – Enkätsvar

9:15 - Genomgång av Tävlings-

14:00 – Funktionärsfrågor

reglemente & Tekniskt regle-

15:00 – Paus

mente – Tolkningsfrågor

15:15 – Klubbarnas förväntningar

11:00 - Fika

15:30 – Utbildningar och övrigt

11:15 - Tävlingskalendern

16:00 - Övrigt

11:45 - Enkät, därefter lunch

18:00 - Galamiddag med prisut-

13:00 - Cupen

delning

Quality Hotel View Malmö

Rally
Lördag fm: Rallyutskottet
Lördag em: Säkerhetsfrågor i distriktet,
teknik mm.

Adress: Hyllie stationsväg 29
215 32 Malmö
Tåg från Karlskrona/
Helsingborg/Ystad stn:
Malmö Hyllie
Busshållplats: Malmö Hyllie

Karting
Lördag 09:00 - Presentation av

Tour 2018, Licenstagningssamar-

kartingutskottet, information

bete mellan klubbarna.

om nyheter i nationella och

18:00 – Galamiddag med prisut-

internationella reglementet,

delning

Tävlings– och Tekniskt reglemente

Söndag 09:00 – Redovisning och

12:00-13:00 - Lunch

rekapitulering av lördagen, DM

13:00 – Konferens för aktiva i

och övriga tävlingar, övriga

resp kartingklubb i Södra bf,

frågor, avslutning

diskussioner och idéer, rekryte-

12:00 – Lunch och hemfärd

ring i samband med Karting on

Rallycross
Lördag: Nästa regelperiod 2019-2021, klassen ”Rallycross standard”, Cuperna, RC
framtid.

Racing
Lördag: Föreläsare Mikael Carlsson, Racingutskottet
Information av Claes G Elofsson.

Radiostyrd Bilsport
Lördag: Funktionärsutbildning mm.
Information av Kai Koivuranta.

Dragracing
Lördag: CL-kurs
Söndag fm: Sportgrensdiskussion

Offroad/Bil-O/Drifting/Nya tävlingsformer
Lördag em: Vi startar efter lunch med ett
gränsöverskridande forum för sportgrenar
med färre antal utövare i distriktet.

Konferensavgift
Ordinarie deltagaravgift 1000 kr per person. Avgiften inkluderar
fm/em-fika, lunch samt galamiddag.
Även denna gång kommer ungdomar få reducerat pris.
Deltagaravgift ungdom Södra Bf (födda 1993 eller senare)
500 kr per person (inkl. logi lör/sön i dubbelrum).
Vid anmälan senast den 1/12 erhålls 200 kr i rabatt på ordinarie
deltagaravgift.
Kostnad för logi tillkommer per person enligt nedan
Logi:
Lör/sön – del i dubbelrum: 600 kr eller enkelrum: 900 kr
Fre/lör/sön – del i dubbelrum: 1200 kr eller
enkelrum: 1800 kr.
Logi ungdom: Lör/sön – del i dubbelrum: 0 kr (ingår i deltagaravg)
eller enkelrum: 500 kr.
Fre/lör/sön – del i dubbelrum: 600 kr eller
enkelrum: 900 kr.
Förtydligande dubbelrum: Vid bokning av logi dubbelrum, bokas ett
dubbelrum för två personer, precis som vid en vanlig hotellbokning.
Middag medföljande: 300 kr

Anmälan
Elektronisk anmälan via https://eeway.se/e/93/nyabilsportkonferens-syd-2018
Vid avanmälan efter den 10/12 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 claes.elofsson@telia.com
Anmälan är bindande, vid uteblivet deltagande debiteras full
konferensavgift.

Sista anmälningsdag är 10/12.

Varmt välkomna hälsar Styrelsen
Södra Bilsportförbundet.

