Projekt:”Nystart av R-B på Gotland”.
Projektet är till för att få fler att bli intresserade av R-B på Gotland.
Projektet är i två steg.
Steg1. Maj. En samling i klubblokalen med info om R-B med lite visning av
olika bilar och lite film, även tryckt material kommer att finnas. Vi ska även
besvara frågor om sporten, kostnader, tävlingsformer, licenser mm.
Det ska även kunna erbjudas möjlighet att prova på att köra på banan med enkla
och lättkörda bilar. En liten information om reglerna på banan ska hållas före
körning.
Sektionens medlemmar kommer ev. att visa upp sina egna bilar på banan.
Även de som har egna bilar med ska kunna få köra på banan.
Tillstånd ska sökas för arrangemanget från GOBF.
Annonsering om infodagen ska göras i media, även lokalradion ska kontaktas.
Steg 2.Juni . R-B medverkar på ”Motorsportdagen” på Skarphäll med info och
bilar.
Ev. ska vi visa film på TV.
Körning på anvisad plats med ”prova på bilar” och med medlemmarnas egna
bilar.
Under resten av året: Vi kommer att i mån av tid och möjlighet att synas på
marknader runt om på ön med liknande arrangemang.
Ev. ett företags event i samband med ”Skarphälls dagen”.
Vi kommer att ta en kontakt med skolorna för att se om de har nåt intresse.
Banan kommer att vara öppen för körning som vanligt under utomhus säsongen.
Utbildning av förare och funktionärer planeras under året.
Projektet är tänkt att finansieras med bidrag från Idrottslyftet som finns inom
SBF och RF.
Efter detta kommer en utvärdering att göras för att sen redovisas till klubben,
distriktet, SBF och RF.
Vi hoppas med detta att få fler utövare av R-B på Gotland och öka aktiviteten
inom GMF:s sektion för R-B.
Och även öka på ungdomsverksamheten inom Gotlands Motorförening.

Projekt del 2.
Kostnads kalkyl:
”Prova på bilar” 4st. Kompletta med radio, accar och laddare .
Informations material: Papper, tryck mm.
Annonsering i tidningar och annonsbladet.
Övrigt material, TV, DVD, filmer, tält mm.

Pengar söks som bidrag från Idrottslyftet.

Arbetsgruppen består i dag av:
Roger Häglund från GMF och Curth Bjurlingh från GOBF.
Gruppen kan komma att utökas under projektets gång.
Arbetsfördelningen bestäms vid första mötet.
Protokoll ska föras vid varje möte och dag för avstämning ska bestämmas, minst
en gång i månaden via möte eller telefon.

