ÅRSRAPPORT DRAGBIKE 2019
Dragracing administreres av et arbeidsutvalg bestående av representanter valgt av de
klubbene som deltar på Motorsportskonferansen.
Arbeidsutvalget i Dragbike har i 2019 bestått av følgende personer:
Grenleder:
Grengruppa:

Lin Amundsen
Jens Pettersen (vara) Egil Johnsrud (medlem)

Første år som egen gren i NMF.
Lin har vært på 4 seksjonsstyremøter i Drammen. Jens Petter på tre.
Grenen vokser, og har hatt en økning til 103 lisensierte denne sesongen, der 92 har
deltatt i NM. Norge er nå den største dragbike grenen i Norden. I tillegg har det vært 8
Street Legal løp i Norge, som også er en god økning fra tidligere år. NM har blitt
gjennomført med 6 runder for gruppe 2 og 3, og 3 runder for gruppe 1.
5 mai ble historiens første treningsdag gjennomført, der alle kunne trene 201 meter på
Gardermoen Raceway.
Helgen 13-15 juni arrangerte NDRG Norwegian Bike Festival, som ble en stor suksess
med 120 team fra hele 10 nasjoner.
Et av årets store mål var å gjenoppta dragracing med MC i Nord Norge. I midten av juli reiste
Jens Petter og Lin til Målselv og utdannet 8 funksjonærer teknisk/løpsleder. Det ble avholdt
Street Legal løp samme helg, med både MC og Scooter som deltagere. 31 august ble det
kjørt Street Legal i Svolvær, der Jens Petter stilte som Juryleder. Det vil si at målet er nådd,
og Dragbike er etablert i Nord Norge.
MESTERSKAP 2019
Det Nordiske Mesterskapet har gått over 4 runder 2019, der to av rundene har blitt kjørt
sammen med Europamesterskapet. Løsningen gjorde at både FIM og Nordic ble litt
oppstykket da klassene ble kjørt sammen. 101 deltok i Nordisk og 76 i Europamesterskapet
Norgesmesterskapet har i 2019 har gått over 6 runder, der 92 (77 -18) utøvere har deltatt i
de tre gruppene
Classic Dragbike Scandinavia har gått over 6 runder med 25 deltagere som i 2018.

NORGESMESTERSKAPET 2018 – RESULTATER – 92 deltagere
Gruppe 2
Gull
Sølv
Bronse:

(6 runder)
Tor Øyvind Enger Østgård

Gruppe 3
Gull:
Sølv:
Bronse:

(6 runder)
Oliver Amundsen
Hanna Amundsen
Faste Rosenlund

Kenneth Laget

Arve Myrbostad

Gruppe 1
Gull:
Sølv:
Bronse:

(3 runde)
Trond J. Høiberget
Anders Blanck
Hans Olav Olstad

NORDISKE MESTERSKAPET 2019 – 101 deltagere
Gull:
Bronse:

Jan Sturla Hegre
Anders Blanck

Top Fuel Bike
Super Street Bike

CASSIC BIKE CUPEN 2019 – 25 deltagere
Gull:
Sølv:
Bronse:

Ivar Ole Lybeck (NOR)
Tom Dulin (NOR)
Ronny Arnegård (NOR)

MEDALJER I EUROPEAN DRAGRACING SERIES 2019
Gull: Tor Øyvind Enger Østgård (Street Bike) Trygve Kjærstad Helgerud (Super Gas Bike)
Sølv: Kenneth Laget (Street Bike)
Bronse: Arve Myrbostad (Street Bike). Seth Fristrøm (Juniorbike)
OFFISIELL NORDISK REKORD
Matte Bohlin (NOR) satt offisiell ET Nordisk Rekord i Super Street Bike under siste runde av
Nordisk Mesterskap på Tierp i august med tiden: 6,9594.
LISENS KURS 2019
Det har vært avholdt 3 lisenskurs i 2019. To på Gardermoen og ett i Fyresdal, samt et
kurs for nye Nitrometan fører i mars 2019.

Representasjonslandslaget har i 2019 bestått av:
Jan Sturla Hegre
Sverre Dahl
Team Junior Norway
To utøvere fra dragbike har deltatt i 2019. John Rolfstad og Oliver Amundsen. Det
har vært avholdt flere treningssamlinger, og teamet ledes av Erland Thomassen,
NMF. I tillegg er Sarah Nerva med i Team Norway Junior jenter.

GRENENS ØVRIGE GJENNOMFØRTE OPPGAVER 2018
-

Forhandlet frem budsjett 2019
Deltatt på ekstraordinært ting 2019
Bistått i arbeidet med, og gitt økonomisk støtte til treningsdag
Bistått og gitt økonomisk støtte Norwegian Bike Festival
Bistått til live sending fra banen på Gardermoen Raceway
Forhandlet frem avtaler med lokale aviser om livesending fra Gardermoen/Fyresdal
Bistått økonomisk til den Nordiske Mesterskapsrunden på Gardermoen.
Jobbet opp mot DSB slik at nitrometan fortsatt kan benyttes som drivstoff.
Representasjon jury Nordisk mesterskap: Lin Jurypresident Nordisk Mesterskap Tierp
runde 1, Egil delegat samme stevnet.
Forhandlet frem 20 000 i sponsormidler fra Dalen Parkering, samt gratis parkering til
alle på representasjonslandslaget.
Gitt Sverre Dahl økonomisk støtte til deltagelse i USA vinter 2019.
Gitt Jan Sturla økonomisk støtte til deltagelse under finalen i nordisk mesterskap.
Utpekt juryledere NM løp, samt bidratt med hjelp til samtlige arrangører i
forbindelse med tilleggsregler.
Bistått under Street Legal løp, samt treningsdag på Gardermoen Raceway
Deltatt på nordisk møte Tierp i august
Vært aktivt med i det nordiske samarbeidet i dragbike og bistått i arbeidet med egne
nordiske regler.
Hatt et tett samarbeid med Speedgroup som drifter EDRS og er promotor for Nordic
Championship.
Delt ut NM medaljer og kranser under NM finalen på Gardermoen i september.
Øyvind Hansen har regnet NM poeng i samarbeid med Jens Petter Pettersen.
Holdt kontakt med forhandler av Nitrometan - distribusjon på bane.
Inngått kontrakt med Ankersen om bidratt økonomisk til at han får vært på alle løp
der nitrometan benyttes

Kort oppsummering
Sesongen 2019 har været vært med oss. Samtlige løp ble kjørt ferdig. Det har vært økning
både i deltagelse NM og antall NM runder. Vi har endelig nådd målet med over 100
lisensierte og er nå størst i Norden.
Både treningsdag og Norwegian Bike Festival ble en suksess.
Juniorbike har vokst også i år, noe som er meget gledelig etter fjorårets ”tørke”.
Det rettes en stor takk til NMF for støtte fra alle hold, og spesielt til Pål Magnussen som har
vært grenkoordinator.
Det har i mange år vært et mål å kunne være en egen gren i NMF og at vi ble det fra 2019,
må vel være årets om ikke historiens største begivenhet.

Lin Amundsen – Grenleder Dragbike

