BERETNING FRA DRAGRACINGUDVALGT
Sæsonen 2018 er nu ved at være overstået. I skrivende stund mangler vi blot, at
vores DM-pokaler skal blive uddelt til Danish Dragracing Award 2018, som i år
afholdes på Fyn.
Udvalget startede med en stor omvæltning, da formanden i en længere årrække
valgte at træde tilbage. Det har selvfølgelig kostet tid og meget stort
arbejdsindsats for at få udvalget på benene igen. Stor tak til Søren Madsen for de
mange år, hvor han var med til at samle dragracingsporten i Danmark.
I denne sæson har vi igen afholdt et DM i dragracing og streetracing, derudover er
der blevet kørt et Danmarks hurtigste bil på Padborg Park, opvisningsløb på
Allingåbros hovedgade til AMF, et professionelt afviklet Mosten Raceday, samt et
meget velbesøgt historisk race på Rømø strand.
Vi har i år fra udvalgets side haft fokus på at forenkle det reglement, som vi kører
efter. Få bedre styr på den tekniske kontrol af køretøjerne, her har vi været i gang
med at forenkle det gamle reglement 8. Få det tekniske reglement opdateret til en
version 2018. Dette stykke arbejde er dog ikke blevet helt færdiggjort endnu, men
håber vi er klar med ny udgave inden udgangen af Q4 2018. Vi har i år indledt et
samarbejde med de andre nordeuropæiske lande om fælles regler inden for det
tekniske, og her håber også at dette arbejde snart når i mål.
Året i år bød på 5 nye A3B3 licenser, og i den modsatte ende af skalaen, havde vi
3 junior dragster, som stillede til start i et løb. Bestemt et tegn på, at vi har
kørere der vil ud i verden og køre stærkt, og at viften af kørere bliver bredere og
bredere.
Ikke mindst vil vi takke alle de frivillige for deres store arbejde, ja uden jer så blev
alt det her ikke til en skid 😊 Vi ved at der er nogle af jer, der investerer både dage
og uger af jeres fritid for at holde dragracingsporten i live her i Danmark – så
kæmpe tak til jer.
I 2019 håber vi på at kan tilbyde flere afdelinger af vores DM-serie, måske op til
15 afdelinger for streetrace-klasserne og 5 for dragracing. Noget vi håber, at
kunne løfte sløret for inden årets udgang.
DRU siger tak for et godt år 2018, og håber at 2019 bliver endnu bedre.
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