
 

ÅRSRAPPORT DRAGBIKE 2020 
 

Arbeidsutvalget i Dragbike har i 2020 bestått av følgende personer: 

Grenleder:  Lin Amundsen 

Grengruppa:                                          Jens Pettersen (vara) Egil Johnsrud (medlem) 

 

Året har vært preget av Covid-19 situasjonen. De fleste stevner har blitt avlyst. Etter 
endt sesong har kun 2 NM runder blitt gjennomført i gruppe 2 og 3. Kun en i gruppe 1. 
Planlagt treningsdag for dragbike i mai regnet dessverre bort. Juniorene gjennomførte 
en av sine to dager. De utøvere med norsk lisens, bosatt i Sverige, har ikke kunnet delta i 
NM 2020.  

Både Europamesterskapet, Nordisk Mesterskap og Scandinavian Classic Cup har blitt 
avlyst i 2020. European Dragracing Serie har blitt kjørt, men på grunn av flere løp i 
andre land, ble det nærmest et finsk mesterskap. 

 
 

 

 

NORGESMESTERSKAPET 2020 – RESULTATER – 41 deltagere 
 

Gruppe 3  (2 runder) 
Gull:   David Harley N Feltstykke 
Sølv:   Theodor Vik 
Bronse:  Hanna Amundsen 
 

Gruppe 2  (2 runder) Gruppe 1  (1 runde) 

Gull  Arve Myrbostad  Gull: Kjell Ågenes 

Sølv  Tage Torkildsen Sølv: Wille Skinnars 

Bronse: Gaute Lindskog Bronse:  Jan Sturla Hegre 

 

  

 

 



 

LISENS KURS 2020 

Det har vært avholdt 1 lisenskurs i 2020.  Jan Erik N. Klausen fikk lisens i Super Twin, 
samt 5 utøvere i senior. 

Team Norway Jenter  

 

Sarah Nevra  har vært på flere samlinger med Team Norway Jenter. Teamet driftes av 

NMF og har medlemmer fra flere grener. 

 

 

Team Junior Norway 
 

To utøvere fra dragbike John Rolfstad og Oliver Amundsen ble på grenmøte valgt til 
å være med. I februar ble teamet lagt ned uten forvarsel av daværende sportsjef 
Anders Jacobsen. Både grenen Dragbike og  Erland Thomassen som drifter teamet, 
var svært misfornøyd med avgjørelsen. Grenleder omdisponerte 20 000 som skulle 
gått til det avlyste nordiske mesterskapet, over til Team Junior Norway. Teamet er 
nå oppe og går igjen og følges opp av Thomassen. 

Julia Wagner – satsning NMF 

Julia Wagner er i dialog med Pål Andre Ullevålseter, og får tilbud om trening, 
oppfølging via NMF. Grunnet Covid-19, har opplegget i år ikke vært optimalt. NMF 
holder selv i denne tråden, direkte med Julia. Grenen har sponset Julia Wagner 
(kvinne- og ungdomsidrett) med kr. 10 000 i 2020.  

GRENENS ØVRIGE GJENNOMFØRTE OPPGAVER 2020 

- Det har vært avholdt seksjonsstyremøter jevnlig. Viser til egen årsrapport fra 

seksjonsstyret. Dragbike har vært representert på alle. 

- Hele grengruppen vært på tillitvalgseminar. 

- Bistått i arbeidet med, og gitt økonomisk støtte til treningsdag 

- Bistått til live sending fra banen på Gardermoen Raceway 

- Forhandlet frem avtaler med lokale aviser om livesending fra Gardermoen 

- Holdt lisenskurs, samt tilrettelagt praksis for funksjonærer fra nord, slik at disse får 

fullverdig lisens. 

- Grenleder vært i møte med DSB i Tønsberg. Det ble gjort avtale om en del krav som 

må følges, og resultatet ble en 3 årlig dispensasjon, noe vi er svært glade for. 

- Grenen har også tatt ansvar for håndteringen når det gjelder bil/NBF. 

- Egil og Lin har holdt kurs for alle de som benytter Nitrometan som drivstoff. Kurset 

har en varighet på to år. 



 

- November 2020 holdes jurylederseminar der 5 juryledere stiller. Kurset gir 

kompetanse i nye 3 år. 

- 5 nye lisensierte funksjonærer er utdannet. 

- Forhandlet frem 20 000 i sponsormidler fra Dalen Parkering, samt gratis parkering 

Team Julia Wagner. Pga situasjonen har ikke faktura på midler blitt sendt ut i år. 

- Utpekt juryledere NM løp, samt bidratt med hjelp til samtlige arrangører i 

forbindelse med tilleggsregler.  

- Gitt arrangørstøtte til Valle (10 000 kr). 

- Delt ut NM medaljer under NM finalen på Gardermoen i september. 

- Holdt Juniorsamling på Gardermoen under siste stevnet. 

 

Kort oppsummering 

Sesongen har vært preget av koronasituasjonen. De fleste stevner og mesterskap har blitt 

avlyst. Etter at landet ble ”stengt ned” i mars, har det vært umulig å jobbe på som normalt. 

All ære til de to arrangørene som holdt litt liv i idretten vår!  

Situasjonen gjenspeiler tallene på antall lisensierte. Under halvparten kjørte NM 2020 i 

forhold til 2019. Koronasituasjonen har dessverre også rammet Dragbike! 

Lin Amundsen 
Grenleder Dragbike 
 


