
 
Årsberetning Norsk Dragracing Gardermoen 2016 
 
Styret har bestått av:  
 
Formann: Annelie Olsson 
Nestformann: Erlend Amundsen  
Kasserer: Annette Ravneberg 
Styremedlemmer:  
Frode Hansen 
Mona Modahl  
Trond Høiberget  
Erik Jacobsen 
Øistein Holmedal 
Johnny Kristiansen 
 
Vara: 
Ingunn Andersen 
Kåre Ravnsborg  
TC Syrstad 
 
 
Arrangement 2016:  
Det har blitt arrangert 2 stevner på Gardermoen Raceway i 2016:  
- Drag Challenge: EDRS, NM Bil & MC, Nordisk Cup Pro Bike, Pro Bil 
- Drag Finals: Finaler, NM bil & NM bike.  
 
Året 2016 – kort oppsummering  
2016 har vært et enormt hektisk år! Mye arbeid er blitt lagt ned på bane og område og en formidabel innsats 
er blitt gjort av mange frivillige J 
Vi kjørte Drag Challenge som var åpningsløp for den nye banen. 
Deltagelsen var stor og vi lærte at vi må sette tak på team antall på dette løpet. 
 
Drag finals ble også kjørt og deltakelsen var tilfredstillende. 
Men som vanlig har vi vært plaget med regn på de dager vi vanligvis har mest publikum. På Drag Challenge 
hadde vi bra med publikum uansett, vi håper selvsagt på bedre i kommende år. 
 
Samarbeidet med Speed Group fungerer veldig bra.  
 
Vi har i år satset en del på markedsføring og vi har hatt Bannere på Broom som promoterer klubben og 
sporten. Vi har hatt en del filmteam på besøk i år og det håper vi på å få også neste sesong. Promotering vil i 
2017 bli prioritert. 
 
Den nye klassen, 11,00, har ikke vært så veldig stor, heller omvendt fra ifjor. Vi har også hatt lisenskurs på 2 
av løpene hvor vi har rekruttert mange barn og ungdommer og noen voksne J. 
 
Vi har profilert NDRG og sporten ved flere anledninger men størst var Oslo Motorshow. Der hadde vi mange 
besøkende J 
 
Styret og prosjektgruppen har hatt 20 møter og det har, naturlig nok, vært stor arbeidmengde på disse. 
 
Det har vært hektisk møteaktivitet med idrettsrådet, fylkesidrettssjefen og kommune.  
 
 
Regnskap legges frem  
 
For NDRG  

Annelie Olsson  


