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Dragbike grenmøte 121122 

 
Tilstede: Lin Amundsen, Gina Nordin, Trygve Johnsrud, Wille Skinnars, Egil Johnsrud, Erlend 
Amundsen, Margrethe Nilsen Olstad, Simon Kristian Karlsen, Tommy Bergquist, Siv-Lillian H. 
Amundsen. Jens Petter Pettersen deltok på teams 
 
Velkommen av Grenleder Lin Amundsen  
 
Valg av ordstyrer og referent  
Ordstyrer: Lin Amundsen 
Referent: Siv-Lillian H. Amundsen 
 
Årsrapport 2022  
Årsrapporten er lagt ut på nett. 
(https://nmfsport.no/wpcontent/uploads/2022/10/Dragbike.pdf) 
Lin la frem årsrapporten: 

- Arbeidsutvalget i Dragbike 2022 
o Lin Amundsen (Grenleder), Jens Petter Pettersen (vara) og Egil Johnsrud 

(medlem)  
- Medaljeoversikten 
- 5 stevner i 2022, der 4 inngikk i Norgesmesterskapet 
- Kongepokal til Per Inge Eikåsen 
- Øvrige oppgaver (for flere oppgaver; se årsrapport) 

o Vært representert på alle seksjonsstyremøtene i NMF 
o FIM kurs/ konferanse. 1 stevneleder og 1 teknisk FIM lisens 
o Vært representert på Tinget i NMF 
o 1 ny juryformann 

 
Innspill til årsrapporten: Det må stå riktig navn og benevning i årsrapporten. 
 
Forslag til handlingsplan: 
 
Mål: Over 100 lisensierte utøvere. 
Tiltak: Nytt anlegg Vinstra, deltakelse MC- messa Lillestrøm. 
Tilbud om lisenskurs på alle stevner 
Konkurranse som f.eks. kan gi gratis start til de som verver utøvere 
 
Forslag fra grenmøte til å få flere utøvere:  

- Treningsdag/ «kom og prøv dag» for både seniorer og juniorer. Ta en prat med 
omliggende klubber for å låne utstyr og rekruttere nye utøvere derifra  

- På messer og utstillinger må vi også vise frem at man ikke trenger mye utsyr og stor 
sykkel for å kjøre. Må vise frem at man kan ta frem crosseren fra skjulet og kjøre på 
den. 

- Per Inge Eikås og Birgit Rognlien ønsker å bidra til å rekruttere 
- Både HAWGS og RDBK sponser utgiften for lisens til deltakere. HAWKS støtter også 

utøverne noe på startavgiften 
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Mål: Forlenget dispensasjon med DSB angående bruk av Nitrometan 
Dispensasjonen går ut etter sesongen 2022.11.12 Mål om å forlenge dispensasjonen og da 
helst for 5 år. 
 
Tiltak: Møte DSB, dokumentere at reglene rundt dispensasjonen er fult siste tre år. 
Ha en god dialog med forhandler av Nitrometan samt bistå økonomisk til at Nitrometan kan 
brukes som drivstoff på våre stevner. 
 
Mål: Legge til rette for at banen på Vinstra blir sikker nok til å kunne invitere Dragbike. 
Banen i Vinstra tilbyr allerede noe dragracing med bil. I midlertidig er ikke banen sikker for 
konkurranse, da det mangler rail på en side. Når denne er på plass, vil man kunne kjøre både 
bil og motorsykkel. 
Tiltak: Forsøke å samle inn midler slik at banen kan godkjennes. Involvere klubber, Norges 
Motorspondforbund og gjerne Bilsportforbundet i denne prosessen. 
 
 
Terminliste 2023  
4/2 Premieutdeling i regi av NDRG 
26-28/5 Spring Nats  
17-18/6 Shoot out Gardermoen (ønske om treningsdag dagen før) 
7-9/7 Valle 
3-6/8 Drag Challenge 
15-17/9 Drag Finals 
 
 
Innkomne forslag til regelendringer i Spesialreglementet  
 

1. Classic Dragbike egen NM klasse – RDBK.  
o Vedtatt som NM klasse 4 

2. Pro Comp Bike EDRS klasse – Hawgs Racing  
o Det ser ut til at dette går i orden. 

3. Pro Comp Bike – drivstoffrestriksjoner - RDBK  
o Vedtatt 

4. Opprydning i SR reglement - RDBK  
o Vedtatt 

5. Rettelse i regler. Upresist ang all-inn 83.12.5 - RDBK 
o Vedtatt 

6. Nye index i Juniorbike Pro - RDBK  
o Vedtatt 

7. Classic Dragbike ut av NM gruppe 1 
o Vedtatt i tidligere sak  

8. Hjelmkrav - RDBK 
o Vedtatt 

9. Reglementendring Classic Dragbike - RDBK  
o Jens Petter sitt forslag til tekst vedtas: «Ny og brukt billett motorblokka er 

tillatt forutsatt at blokken er godkjent av den tekniske gruppen i CDBS med 
godkjenningsbrev med serienummer på blokk er utstedt. For godkjenning av 
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ny billett motorblokk, så henvises det til retningslinjer for godkjenning av 
CDBS cup regler.» 

 
Valg arbeidsutvalget i Dragbike 2023 
Erlend Amundsen valgt til Grenmedlem istedenfor Egil Johnsrud, da han ikke stiller til 
gjenvalg. 


