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2014-07-07
Plats: Toppstugan, Sundsvall Raceway
Tid: 18.00
Antal närvarande: 29 st

Uppföljningsmöte efter SM Dragracingen
3-5 juli 2015
Allmänt
Viktigt med information vid sanering, regn, andra stopp etc. Team speakers och publik fick inte
tillräcklig information.
Tävlingsledning
Mycket bra, inget negativt! Kul att jobba med Jörgen.
Funktionärsmötet på fasta tider (en halvtimme efter tävlingens slut) fungerade bra. Inget möte
efter söndagens slut.
Starter
Fungerade i stort sett bra!
Sekretariat
Körordning bör delas ut tidigt, där ska också radiokanalerna stå.
Vi behöver köpa minst en kopiator.
Behövs en hel del eldragning. Ström till tidomatburen.
Underhåll
Inga problem. Allt fungerade.
Duscharna måste märkas även på baksidan.
Anne Maj vill ha en till som kan hjälpa till med städningen av toaletterna.
Bärgningsbilen fungerade.
Kan vi få vår egen sopmaskin att fungera?
Miljö
Fungerade bra.
Soptunnan i miljöstationen bör tas bort.
Tidtagning
Det fungerade bra. Personalbrist lördag morgon. Svara gärna på radion!
Depå
Depåplatserna fungerade bra.
Brandgatan målades upp.
Problem med framkomligheten för tävlande när team börjar lasta för hemfärd. Vi bör informera
teamen om att visa hänsyn och lämna plats.
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Frammatning
En del strul med utropen.
Kommunikationen lite dålig ibland.
Problem med Stock Super Stock, några otrevliga förare.
Besiktning
Inga problem. Två man kort.
Kan besiktningen se till att alla har rätt beteckning på bilarna/motorcyklarna?
Säkerhet
Skapligt med bemanning. Alla jobbade bra.
Mycket nöjd med Jörgen.
Många barn på/vid gatan på vid juniorernas depåer.
Bana
Fungerade bra. Svårt att kunna ge tider vid sanering.
Spotters?
Tydligare info vad som gäller i banslut.
Puttare?
Ekonomi
Redovisar intäkter och kostnader som skedde under själva tävlingen. Mer kostnader och intäkter
tillkommer. Total redovisning kommer senare.
Helgens intäkter
Entré och kassa
199.500 kr
Kläder
11.250 kr
Nitrogrill och kiosk
170.926 kr exkl inköp ca 65.000 kr
Läktare
6.260 kr
Sekretariat/efteranmälning 18.150 kr
Marknadsstånd
500 kr
Toppstugan
1.063 kr
Totalt:
407.649 kr
Helgens kostnader
Funktionärskostnader
Uppvisning TD
Vakter
Hyra tält
Prispengar
Hyra bränsleprov
Återbetalning Corvara
Köp av balkar
Kabel
Totalt:
:

43.445 kr exkl mat
45.000 kr
26.660 kr
4.000 kr
64.314 kr
500 kr
1.000 kr (redan betalt)
8.000 kr (score boards)
7.500 kr (score boards)
200.419 kr

Publik
Fortfarande problem med att stolarna släpper färg.
Lite mindre folk pga SM, tävling i Finland och en massa andra aktiviteter.

Sida 2

Bör hundar förbjudas, åtminstone på läktarna?
Läktarpris?
Positivt med publikvärdar.
Logement
Fungerade bra.
Städningen i vissa rum var inte bra.
Sälj & Info
Bra försäljning.
TEAM mat
Bra mat.
Söndagens matlåda tyckte inte alla om.
Teknik
Ersättare behövs för Dioden.
Tommy kollar med ”Hedbergska-killen”.
Övrigt
På fredag förmiddag kom det ca 40 personer från SM-veckan. Det var politiker,
Näringslivsbolaget, kommande SM-arrangörer med mera. Alla var mycket imponerade.
T-shirtarna syntes bra.
Utbildning gasol/brandsläckare.
Utbildning hjärtstartare.

Vid pennan
Gisela Arnell, sekreterare

Tommy Edström, vice ordförande
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