MINNESANTECKNINGAR
2014-07-01
Plats: Toppstugan, Sundsvall Raceway
Tid: 18.00
Antal närvarande: 20 st

Uppföljningsmöte efter SM Dragracing
27-29 juni 2014
Allmänt
Funktionärsmötet, det blev mycket negativt i början.
Spotters vore bra.
Dålig information om tiderna vid sanering.
Saneringsgenomgång innan tävling för att se vad och vilka som kan hjälpa till.
Saneringssprutor i reserv bör finnas.
Öppna extra utgångar nere vid sekretariatet.
Solorundor för TD, går det att ändra?
Tävlingsledning – Anna Söderström, Patrik, MC Katrin, Åke
Olika budskap söndagen, bara SM-klasser, sedan ändring. Mycket allvarligt!
Annan körordning, fungerade bra!
Funktionärsmötet ska vara på fasta tider alla dagar.
Starter - Roger, Harry och Lillis
Lång tid mellan starterna.
Sekretariat
Mycket kommunikation med tidtagningen, en vägg skulle behöva mot speakerna.
Sekretariatet kan inte ta på sig för mycket uppgifter som inte är deras.
Bilpasset fungerar inte.
Hur ska utbetalningar skötas? Vem?
Kvittensblock på alla inbetalningar.
Underhåll
Det mesta fungerade.
Duschar och toaletter funkade bra.
Bra om säkringar är tillgängliga.
Tidtagning – Jocke Söderström
Det mesta fungerade bra.
Depå – Mikael Eriksson
Planering blev bra, fick hjälp av Åke.
Brandgatan nedre depån, behövs även på andra sidan.
Frammatning, (nytt block i augusti), lite gnäll från andra funktionärer.
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Besiktning - Peter Lindström
Fungerade jättebra, förutom några besiktare som inte fick komma till den voltade bilen. Nu
visade det sig att dom fick besikta så fort som bil och förare var säkrad.
Blev lite fel på vågen men det ordnade sig. Tills nästa tävling ska vi ha koll på vikterna så vi vet
att vågen väger rätt.
Säkerhet – Margareta Andersson, Totte
Fungerade bra, hade mycket att göra. Mer samarbete med sanering.
Bana – Patrick
Både ris och ros om banan. Men kylan ställde till det.
Ekonomi – (Roland Widén)
Publik – Tommy Edström
Ganska bra med folk på lördagen. På söndagen löste fem stycken in sig.
Det ska flaggas vid SM-tävlingar.
Logement – Roland Widén
Gångjärn till svängdörr måste fixas.
Sälj & Info
Bra försäljning trots att det inte fanns alla storlekar.
TEAM mat - Barbro
Mycket mat. En del glömde matbiljetterna.
Teknik – Dioden
Övrigt
En del tycker att vi ska behålla Norrbäckenvägen som tävlingsväg.
Kontakter med Näringslivsbolaget har varit svårt. Men vi är beviljad mer pengar.
Vid pennan

Gisela Arnell, sekreterare

Tommy Edström
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