
 

 
BERETNING FRA DRAGRACINGUDVALGET 
 
Sæsonen 2017 er overstået, og vi kan kigge tilbage på en sæson med flere løb end 

sidste år: Der blev kørt flere dragrace og streetrace over hele landet, 2017 blev 
året, hvor vi fik genoplivet et dansk mesterskab i dragrace og streetrace med syv 
afdelinger i Kalundborg (streetrace), Padborg (DHB) og Thisted. 

 
Vinderne fejres på en fælles præmiefest i Fredericia med middag og efterfølgende 
fest. Hele DM-serien blev godt modtaget, og nu arbejder vi for at gøre det endnu 

bedre i 2018. 
 

Der blev endnu en gang kørt oldtimerløb på Rømø, igen blev det godt besøgt af 
racere og publikum, alle i gamle biler og med tøjstil der hører til. Vi glæder os 
allerede til næste år. 

 
Ude i Europa køres der flere løb og med flere danske topteams som deltagere. Vi 

er som altid med i kongeklassen Top Fuel med Stig Neergaard, men kunne 
desværre ikke følge op på den flotte placering fra sidste år, hvor han også vandt 
prisen som årets profil. Vi håber, at han vender stærkt tilbage i 2018. 

 
I Pro Mod-klassen fik Kim Kristiansen fra Køge sin debut. Efter et par løb, hvor 
teamet ligge skulle finde den rigtige opsætning, blev det til et flot afslutning, hvor 

de viste at de kunne være med i toppen blandt Europas bedste Pro Mod-teams. 
 

Ungdommen var også med i 2017. To juniordragster-teams fik kørt et par løb i 
Sverige og gjorde det godt, her er måske et par topkørere på vej, men vi håber på 
at flere vil få lyst til at køre denne klasse i Danmark. 

 
I Malmø ligger der en lille dragracingbane. Her bliver der kørt flere løb hen over 

året med deltagere fra hele landet. Det er blevet til flere danske sejre i forskellige 
klasser. Ud over de løb, Malmø-banen har, så bliver der kørt træning hver onsdag 
aften gennem sommeren. På disse aftener er hovedparten danskere, både som 

deltagere og publikum. Der bliver kørt med alle type biler lige fra elbiler til 
toptunede racerbiler; alle kan være med.  
 

Tak til de frivillige, der brugte deres tid på at hjælpe med at få disse løb afviklet. 
I 2018 skal vi have flere løb på kalenderen, dette mål kan nås, da flere klubber er 

i gang med at planlægge løb over hele landet og i udlandet. Vi skal også have flere 
streetracekørere til at melde sig ind i DASU og med en mulig ny licens til dem, så 
håber vi at det lykkes.  

 
DRU siger tak for i år og ser frem til 2018, hvor vi håber på masser af aktivitet! 

  
Søren Madsen 
Formand DRU 


