
 

 

BERETNING FRA DRAGRACINGUDVALGET 

 
Aktiviteterne for det nye udvalg startede allerede kort efter årsmøde i 2021, hvor 
vi afholdt efteruddannelseskursus for landets tekniske inspektører med 
undervisning fra Sverige. 
 
Året har været noget hektisk grundet mange arrangementer efter endte 
covidrestriktioner, dog har vores ene klub i Øst haft udfordringer, da 
arrangørgruppen af streetrace kastede håndklædet i ringen for år 2022 grundet 
private forhold, men de har lovet at komme stærkt igen. 
 
Heldigvis har vi en meget aktiv klub i Vest som år efter år afholder succesrige løb, 
dog har der også været udfordringer med nok deltagelse grundet mange andre 
arrangementer. 
 
Men kort kan jeg nævne: 
Motorshow i Herning hvor DCD altid stiller aktivt op. 
 
Der har været Springrace på Mosten - Allingåbro motorfestival – Time Winder 
nostalgirace i Nordsjælland - DHB på Padborg Park - Rømø Motor festival- Mosten 
Rock n Race og igen et Time Winder-arrangement i Nordsjælland. 
 
Af uddannelsesarrangementer har de enkelte klubber holdt deres egne kurser 
med uddannelse af de mindre licenser, både i Vest og Øst. DRU har afholdt et 
kursus i april for højere licens. Vi havde indkaldt ekstern hjælpende underviser 
med stor succes, som vi helt klart vil gentage næste år. 
 
Vi fik også etableret et årligt chassissyn i april for alle, dette blev afholdt på 
Sjælland med deltagelse af vores samarbejdspartner fra Sverige, Conny 
Christiansson. Vejret viste sig fra sin bedste side, så vi kunne både godkende 
chassiser og samtidig grille pølser og hygge med kaffe. Hele dagen var en stor 
succes og med ønsket fra deltagerne om gentagelse af dette hyggelige 
arrangement fremover, dette er nu aftalt at det skal være en årlig begivenhed 
DASU begivenhed. 
 
I Horsens er der et meget spændende projekt i gang med en kommunal 
streetracebane, hvor vi i udvalget har hyret en ekstern specialist i form af den 
tidligere udvalgsformand Ulrik Eriksen som rådgiver for kommunen. Dette følger 
vi nøje. 
 
Vi har heldigvis haft mange licens-indløsninger i år på trods af at vores naboland 
Sverige, som afholder virkelig mange drag & streetrace løb med dansk deltagelse, 
ofte arrangerer løb uden om SBF, hvor vores licenser gælder. Dermed må vores 
medlemmer indløse særlig licens. Dette er en stor udfordring, som udvalget har 
på programmet for 2023. 
 
Vi er så taknemlige for det positive samarbejdet med klubber uden om DASU, 



 

hvor der bl.a. har været 8 licensopkørsler på Holebybanen med Legal Streetrace 
som arrangør. 
 
Vi ser i udvalget frem mod et aktivt 2023, hvor vi allerede på nuværende 
tidspunkt har mange planlagte projekter. 
 
Mvh. 
Lene Jensen formand DRU. 
  
 


