ÅRSRAPPORT ROAD RACING REGION ØST 2015
Borg MCK arrangerte en NM runde på Rudskogen for alle klasser i moderne Road Racing.
Road Racing deltok også på Rudskogen Motorfestival, hvor det var en klasse for Superbike.
Road Racing har også deltatt på to messer, MC messa i Mars og Oslo Motorshow i Oktober
Sportslig
NM :
SUPERSTOCK 600
2. Caroline Olsen
3. Henning Flathaug

Borg MCK
Oslo MK

SUPERBIKE
1 .Norvald Håland
2. Carl Berthelsen
3. Stig Flemming Jensen

Borg MCK
Borg MCK
Halden MCK

Caroline Olsen dro også over til USA og teamet hun kjørte for hun krasjet for to år tilbake.
Hun deltok i løp i New Jersey og kom meget sterkt tilbake, hun kjørte inn til en imponerende
6 plass.
Ole Bjørn Plassen har kjørt FIM CEV Repsol i Spania i 2015,i klassen superbike, som eget
privat team. Han hadde dessverre mye «stang» ut, med mye tekniske problemer, men i de
løpene han kom til mål var det meget sterke prestasjoner, med 6 plass som best, og blant de
10 beste i de løpene han fikk kjørt. Å kjøre som privat team i Spania er tøft og der blei han
best i to av rundene.
Henning Flathaug har også deltatt i FIM CEV Repsol i Spania, i klassen superstock, men han
har bare gjort «innhopp» i to av rundene, hvor det ene løpet endte i grusen og det andre øverst
på pallen i sin klasse, 1.plass her er meget imponerende.
Henning Flathaug tok også en 2.plass i Nordisk Mesterskap
Så de førene fra vår region som har prøvd seg utenfor Norge har alle hevdet seg meget bra.

CLASSIC ROADRACING - NORGES CUP
FORGOTTEN ERA - liten

3. Sven Erik Johansen

Oslo MK

CLASSIC 250
2. Peder Skaret Kongtorp

NMK Aurskog Høland

CLASSIC SUPERBIKE
2. Svein Erik Johansen
3. Erik B. Kjus

Oslo MK
Borg MCK

SUPERMONO
2. Roar Stenberg

Borg MCK

MINI RR
Mini RR har hatt en utrolig framgang med antall utøvere, det har vært ca 45 stykker nye som
har vært innom og prøvd mini RR på Gardemoen og ca 15 aktive som nå kjører med egne
sykler. Aldersgruppen ligger hovedsakelig på 5-12 år, men er også voksne som har gjort
innhopp og kjører i senior klassen. Veldig bra økning fra tidligere selv om forsommeren i år
har vært mye regn og vann.
Oslo MK kjører på Gardermoen (drag depoet) hvor det er markert opp en ny banetrase med
rød og hvit maling + bruk av kjegler, banen er ca 460meter lang og ca 6 til 8 meter bred,
denne ble laget på dugnad av medlemmer våren 2015.
Det har vært trening hver mandag og Torsdag fra kl 1800 til 2100 med utlån av sykler og
utstyr, samt opplæring med instruktør (aktivitetsleder) kun på mandager.
Det har vært mange aktivitetsledere på plass slik at man har kunnet bruke mye tid på de som
er helt nye. Vi har også instruktører som har kjørt sammen med kjørere fra 5-12år for å
instruere og lære dem sporvalg og blikk, dette har gitt resultater og barna er veldig fornøyd.
Henning Flathaug fra RR har også kommet på noen treninger og hjulpet oss og kjørt selv med
mini RR, dette er flott og vi setter stor pris på dette, ikke minst barna 
Oslo MK har deltatt på tre messer, disse er MC messa og Aktiv 2015 og Oslo Motorshow,
dette har hatt en veldig god effekt og gitt oss økning av barn som vil prøve å kjøre i etterkant,
så helt tydelig at det hjelper å vise seg fram.
Aktiv bruk av egen side på facebook har også bidratt til å gjøre det kjent,
føler at det går sakte men sikkert framover og vil fortsette den gode jobben i 2016 sesongen.
Det er pr. i dag bare Oslo MK som er aktive med Mini RR i vår region.
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