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Hej på er alla i Trialrörelsen!
Nu är säsongen i gång utan restriktioner & vi hoppas verkligen att det fortsätter så! För att nå
ut mer med information och för att fler ska få insyn i sektionsarbetet, vill Trialsektionen
påbörja ett upplägg med att skicka ut nyhetsbrev med jämna mellanrum.
Trialsektionen
Som många känner till saknas det ledamöter i sektionen. I dagsläget är vi två som jobbar,
Madeleine som sammankallande och Philip som koordinator på kansliet. Vi har även
adjungerat in personer vid behov utifrån olika verksamhetsområden.
Det dagliga arbetet i sektionen har flutit på väldigt bra och vi har fått väldigt mycket gjort de
här månaderna under 2022. Vi har också stöd från Sportchefen och Styrelsen, vilket känns
väldigt skönt. Alla sektioner har en kontaktperson i styrelsen som vi lämnar skriftlig rapport till
inför styrelsens möten och sektionerna har ett nära samarbete med styrelsen.
SM/RM
Förarbetet med SM flöt på bra, där vi hade två SM-möten via Teams med arrangerande
föreningar. Vi har även lagt in lite nytt material under SM-arrangörsfliken på Svemo hemsida.
Nyhet för i år är att arrangerande förening har möjlighet att nyttja toalett-/duschvagn från
Cramo. Detta är en möjlighet som vi är mycket glada över och en viktigt statushöjande åtgärd
för våra arrangemang. Vi har däremot stött på problem med duschvagnen för de föreningar
som inte har vatten och avlopp. Trialsektionen arbetar på att se över alternativa lösningar för
detta.
Elit
Det känns jättespännande att i år ha en förbundskapten för seniorlandslaget, där vi tillsatt
Marcus Eliasson. Uttagning av landslag är i full gång och sker i dialog mellan förbundskapten
och sektionen.
Arbetet med en förbundskapten för juniorlandslaget fortsätter och mer information kommer
publiceras på svemo.se när person är tillsatt.
Dam
Trialsektionen har ett antal fokusområden för 2022, där satsningen på dam är ett område.
Vid träffpunkt trial den 19/3 pratade vi om RM (Riksmästerskap) för damer, vilket vi har infört
i samband med årets SM-tävlingar. Det har också genomförts ett första träningsläger den
29/5 efter SM-deltävling 3 i Ale där 7 förare deltog.
Utbildning
Utbildning är också ett fokusområde för 2022, där vi arbetar med att implementera IUP
(Idrottens utbildningsplattform) som en naturlig del i våra kommande utbildningar. Vi har nu
en arbetsgrupp som ska jobba med utformning och innehåll av kommande utbildningar.
Arbetet kommer ske löpande under 2022.
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Återstartsstöd
Trialsektionen har mottagit flera bra ansökningar från flertalet föreningar om återstart.
Sektionen ser positivt på alla återstartsaktiviteter som genomförs ute i verksamheten och
bidragspotten för trial har nu fördelats.
Projektstöd IF
Idrottsföreningar kan ansöka om projektstöd med syfte att utveckla barn- och ungdomsidrott.
Projektstöd IF Barn- och Ungdomsidrott är ett tvåårigt stödprogram som ska öka
förutsättningarna för föreningar att utveckla sin verksamhet i enlighet med Idrottens
förändringsarbete Strategi 2025. Under perioden 2022–2023 kan föreningar söka stöd inom
två huvudområden:
•
•

Inkludering av underrepresenterade grupper
Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Vill du och din förening läsa mer om ansökan av projektstöd, gå in Svemos hemsida (länk
nedan). Kontaktpersoner för ansökan finns på länken.
https://www.svemo.se/Service/projektstodforidrottsforeningar/
Det är tillsammans vi skapar en positiv utveckling av sporten framåt och formar den till det
den är. Hör gärna av dig till Trialsektionen om det är något du undrar över, vi vill att alla nås
av rätt information.
Med förhoppning om en fortsatt bra säsong ute i trialskogarna!

Hälsningar
Svemo Trialsektion
trial@svemo.se

