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Protokoll 

Möte inför Hälsingeserien 2011 
Anders OG Persson, Jocke Halvarsson, Mats Zetterman, LJUSDALS MS 

Mats-Olov Lundberg, Anders Blank, ILSBO MK 

Hans-Åke Flink, BOLLNÄS MK 

Stefan Hedström, Tomas Bergman, Pär Bryngelsson, SMK HÄLSINGE 

Henrik Hedström, Lasse Johansson, SMK SUNDSVALL 

 

Formulär online 

Samtliga formulärsvar inkomna via hemsidan gicks igenom och detaljer om dessa diskuterades. 

 

Skutskärsratten 

Skutskärs MS har visat intresse för att köra en tävling ingående i H-serien. Eftersom kalendern på 

vintern redan är lagom fylld med ordinarie arrangörer får Skutskärsratten eventuellt bli reservtävling. 

Tomas Bergman kontaktar Kurt Eliasson i Skutskär för avstämning av aktuella läget i frågan. 

En nackdel med tävlingar på längre avstånd är problem för de ekipage som brukar hjula till tävling 

och ej har egen trailer. 

MJRS-serien och HS-serien 

Ett utökat samarbete norrut diskuterades efter förfrågan från Thomas Hejdenbäck, Östersund. 

Tävlingar i Sollefteå, Östersund, Örnsköldsvik är geografiskt för långt bort för att i dagsläget passa för 

H-seriens upplägg. Dock kan med fördel tävlingar i SMK Sundsvalls och övriga HS-klubbars regi 

samköras för de båda cuperna. T.ex 66an och Siljasvängen. Vidare utredning pågår.  

 

En följdfråga till detta blir då hur klass ekonomi ska hanteras. En möjlig lösning är att låta MNB-

ekonomi ingå i 2WD, men då krävs att dessa bilar är homologerade och uppfyller alla säkerhetskrav 

för Grupp H. Tomas Bergman och Thomas Hejdenbäck fortsätter dra i dessa frågor. 

Kalender 2011 

En preliminär kalender skissades upp. Tävlingar får inte hamna tidmässigt för tätt som 2010, inte 

heller ska fler tävlingar än 10st ingå i serien. Många upplever att det blir väl ekonomiskt ansträngt om 

så sker. 

Vi efterfrågar bättre framförhållning och planering från samtliga klubbar. Om möjligt ska spikat 

tävlingsdatum presenteras (och ev strykas) 2 månader före tävlingsdagen. Inbjudan publiceras som 

tidigare senast 30 dagar före på halsingeserien.se  

Justering av regelverket Beg. Distriktstävling 

Max antal startande i den tävlingsformen är i dagsläget 60st. Ilsbo MK önskade få lägga debutanter 

och ungdomsrally utanför det ordinarie startfältet i det avseendet, för att få 60st fullt betalande till 

Monitorrallyt. Detta är dock en fråga för SGA och NNBFs styrelse varför HS lämnar ärendet till Ilsbo 

att dra i på egen hand. Alternativet om man vill ha fler startande är att söka tävling med nationell 

status. 

Ökat samarbete mellan klubbar 

Fattas funktionärer på någon post så ska vi försöka lösa det tillsammans inom klubbarna. Inställda 

tävlingar pga funktionärsbrist är synd. Tveka inte att fråga grannklubben om hjälp vad det än gäller. 



Klassindelning 

Klasserna som finns idag sväljer det mesta. Kommer fler startande tjejer kan en tjejklass i serien, (ej i 

tävlingarna) komma på fråga. Någon sorts vandringspokal i klasserna eller Hall of Fame på hemsidan 

vore kul. Bergman klurar vidare på detta. Kan komma att införas under säsongen 2011. 

Enhetsdäck 

Förslag har inkommit och många har visat sig ha åsikter om denna fråga. Finns både fördelar och 

nackdelar. Sammanfattningsvis känns det svårt att föra in endast i HS om ingen annan gör det. Dock 

vore det intressant att se vad i däckväg som går att få fram och till vilket pris. Finns billigare däck så 

finns säkert ett intresse av dessa även om det inte är tvingande. Anders Olsson, Söderhamn utses att 

forska vidare i detta under 2011. 

Startavgift Ungdomsrally 

Lika som tidigare, max 300kr (upp till varje arrangör). En påminnelse till klubbarna om att man 

faktiskt får sänka till lägre, speciellt lämpligt om vanliga startfältet betalar 500kr eller lägre. Vi ska 

gynna våra framtida stjärnskott så mycket vi kan. 

Seriens avslutning/prisutdelning 

Bör ske på ett högtidligare sätt än i år. Kanske på ett separat datum med lite mer pompa och ståt. En 

ansvarig person att arrangera detta utses under året. 

 

Prispott 

Denna fråga återkommer då och då. Hälsingeseriens filosofi bygger på att det ska vara billigt, enkelt 

och vara en bred inkörsport för nya aktiva i sporten. Vi känner fortfarande att våra nya utövare inte 

ska behöva försörja de mer etablerade genom en högre startavgift, vilket lätt blir fallet. Annan 

tänkbar finansiering finns inte idag. Vi kör för att det är kul och vi vill i dagsläget inte riskera att den 

goda stämning som råder mellan de aktiva ska förgöras på grund av krig om några få slantar. 

Typ av tävling / underlag 

Några åsikter har inkommit om att för många av årets tävlingar avgjorts på banor och flygfält. Rally i 

skogen är visserligen Hälsingeseriens moder, men vi utvecklas av att prova olika former av tävling 

varför vi fortsätter köra en mix, även vad gäller underlaget. 

 

 

 

 


