Årsrapport Supermoto
2015

Det har blitt kjørt 3 løp i Supermotocup serien i Norge fordelt på to klasser, elite og open.. Løpene ble
avviklet i Stavanger som var et dobbeltløp 24-25 Mai og Trøgstad 5 September. Gledelig er at vi hadde
deltagelse av over 20 svenske førere på Trøgstad. Vålerløpet i Mai ble dessverre avlyst pga for få påmeldte.
Utover dette har ca 10 utøvere reist til Sverige og kjørt SM serien der.. Vi vil også for neste år prøve inngå
et liknende samarbeid og nå med bedre kommunikasjon og erfaring fra i år.
Resultat sammenlagt norske førere i SM så ble Sondre Haaverstad nr 7, Michael Thomsen nr 10. Benjamin
Lindqust nr 13. Openklasse Ronny Berget nr 3. Dette viser at nivået i Norge er ganske så bra.
Dessverre har det i år blitt en del frafall på utøvere, uvisst av hvilken grunn ettersom det er bra aktivitet
flere steder i Norge når det gjelder treningsdager. Det er bl.a. etablert faste ukentlige treninger bl.a. på
Trøgstad, Kongsberg og Andebu. For å bedre på rekrutteringen prøver vi å delta på arrangement som vi kan
få vist oss frem. Vi har bl.a. kjørt supermoto oppvisningskjøring på Birkebeiner skistadion på Lillehammer
i forbindelse med en Motordag i Mai som ble laget til av KNA Oppland og Olympiaparken. Ca 10 stk
deltok her. Og i forbindelse med Oslo Motorshow på Lillestrøm i Oktober ble det kjørt supermoto
oppvisning i driftingløypa der oppe med over 15000 tilskuere på plass. Dette er bra arrangement vi kan få
vist frem denne svært publikumsvennlige sporten.
Vi ser fremover og det kan bare bli bedre. Løp for neste år planlegges nå og vi har bedre kommunikasjon
med Sverige og Danmark om samarbeid etter positivt møte på Nordisk Motorsportskonferanse i Oktober.
Det er etablert gode muligheter for videre løp i både Sverige, Norge og Danmark og ikke minst ett Nordisk
løp på Våler neste år jobbes med allerede.
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