BERETNING FRA DRAGRACINGUDVALGET
Sæsonen 2019 er nu ved at være overstået. En sæson, der har budt på en DMserie bestående af 4 dragracing-afdelinger og ikke mindre end 9 streetraceafdelinger, som i år afsluttes med en præmiefest afholdt i Idrættens Hus i
Brøndby.
Årsagen til det store antal events er, at udvalget har afholdt dialogmøder med
aktører uden for DASU om at samarbejde i afviklingen af DM i streetrace. Da
afstanden mellem vores afviklingsmetoder ikke var stor, indgik vi derfor et
samarbejde, som betød 4 løb øst for Storebælt og 5 vest for Storebælt. Derfor har
vi i år haft 327 teams til start fordelt på 13 events. En positiv tendens, som vi
håber at overgå næste år.
Desværre har vejret igen drillet, dog mest på de datoer hvor der skulle køres
dragracing. Dette betød, at en afdeling blev helt aflyst på Thisted Lufthavn, og at
finalerne ikke blev kørt i en anden afdeling.
Udover DM-serien har året som vanligt også budt på Danmarks Hurtigste Bil på
Padborg Park, opvisningsløb på Allingåbro hovedgade til AMF, et professionelt
afviklet Mosten Raceday, samt to meget velbesøgte historiske race på henholdsvis
Rømø Strand og Timewinder i Nordsjælland. Rømø Motorfestival sprang igen alle
grænser for tilskuere – mellem 25.000 og 30.000 tilskuere var mødt op på
stranden den lørdag. Desværre er der ikke tale om betalende tilskuere, men en
herlig blanding af gentleman-race og nostalgi.
2019 var også året hvor vi fik ”vores eget” korps af tekniske inspektører, som nu
er udrustet med nationale og SFI tags til at sætte i de køretøjer, som de
godkender. De reviderede reglementer kommer til at vente lidt på sig. Vi er i
udvalget blevet enige om at justere vores, når vi har set hvilke ændringer
svenskerne kommer med. Vi vil fra udvalget forsøge på at holde jer opdaterede.
Vi vil gerne takke alle de frivillige for deres store arbejde, uden jer = ingen løb. Vi
er en organisation, som er baseret på frivilligt arbejde, og det er og bliver altid
Tordenskjolds soldater, som står med det sidste oprydning – så kæmpe tak til jer.
I 2020 håber vi på, at vi kan tilbyde ca. de samme afdelinger af vores DM-serie,
måske op til 6 afdelinger for dragracing-klasserne. Vi håber på at kunne udbygge
det samarbejde, som vi har haft i år.
DRU siger tak for et godt år 2019, og regner med endnu vildere 2020 planer :-)
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