
 Årsrapport for Track Racing 2019  

Drift Komite /Gren: 
 

• Det ble ikke valgt Gren leder eller Vara Gren leder på seksjonsårsmøtet 2018 

• Kontakt klubb mellom NMF og klubber har vært Grenland Speedway v/Roy Pettersen – 
Fredrik Nilsen og Terje Pettersen 

• Track Racing har ikke fått noen invitasjon til å delta på styremøter i seksjon og har derfor ikke 
deltatt. 

 
MSK/Ting/Arrangørkonferanse: 
 

• Arrangørkonferansen ble holdt av Oslo MK på Gardermoen 1-2 mars. 

• Elgane, Kristiansand, Oslo, Mjøsa og Grenland deltok sammen med Emilie Westby og Marthe 
Hagen fra NMF 

• Saker på agenda var: Hvordan funksjonærer skulle arrangere løp, Terminliste, Internasjonal 
deltakelse, trenings samlinger og rekruttering. 

• Ekstraordinært årsmøte for seksjonen i mai hvor Cato Karlsen ble valgt til ny seksjons styre 
leder, og vår nye leder.  

 
Bredde aktivitet – Barn/ungdom/kvinner/integrering: 
 

• Breddesamlinger ble avholdt i Kristiansand, Mjøsa og Oslo 

• Det har blitt kjørt 4 stevner med Norges Serie 85cc og Norges Cup 85cc.  Alle 4 
arrangementer ble tellende i Norges Cup med totalt 4 førere som kjørte alle rundene og 
totalt 7 deltakende førere. Meget hyggelig at vi i år har hatt god rekruttering til Norges Cup. 

 

 
 

• Det store bredde/rekruterings arrangementet for barn og ungdom har også i år vært Barnas 
Speedway Dag med Grenland Speedway som arrangør. Årets arrangement gikk med 19 
deltakere fra 5 til 16 år i flott sol 21 september. 
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Toppidrett: 
 

• Det har i 2019 som årene før vært flere Norske førere ute og kjørt for klubber i Bla. Sverige, 
Danmark og Polen. 

• FIME, har vi hatt deltakere i følgende løp. 
EM Par, EM individuelt, EM U21 Kval, EM U19 Kval, Youth 85cc EM, 250cc SF 
250cc SF: Finaleplass til Mathias Pollestad som endte på en flott 2 plass. 

• FIM, Har vi hatt deltakere i følgende løp. 
GP Kval, VM Longtrack kval, Youth 85cc VM, VM 250cc SF 
VM 250cc SF: Finaleplass til Mathias Pollestad som endte på en fin 5 plass. 

• Nordisk, har vi hatt deltakere i 250cc og Langbane 
 
Internasjonale Mesterskap: 
 

• Nordisk 250cc på Geiteryggen med Grenland Speedway som arrangør. 2 Norske utøvere 
startet i dette stevnet. 

 
Nasjonale Konkurranser: 
 

• 4 Runder med Liga 1 divisjon og Norges Serie/cup for 85cc, dessverre ble en runde avlyst pga. 
regn. Sesongen har vært preget av mye dårlig vær. Liga ble vunnet av Elgane og Norges Cup 
ble vunnet av Magnus Klipper fra Grenland. 

• NM Par, ble arrangert på Mjøsa med 5 deltakende par. Espen Sola og Glenn Moi fra Elgane 
vant. 

• NM Lag, ble arrangert på Elgane, Elgane tok seieren med Glenn Moi, Espen Sola og Tage 
Skretting. 

• NM Individuelt, ble arrangert av Grenland på Geiteryggen. 16 deltakere var påmeldt, 
dessverre ble 2 førere sykemeldt så det ble 14 startende. Glenn Moi fra Elgane vant med 
Lasse Fredriksen fra Elgane og Truls Kamhaug fra Oslo på de etterfølgende plassene. 

 
Utdanning: 
 

• 2 Internasjonale stevneledere er utdannet. 
 
Anlegg og Miljø: 
 

• Det er 6 baner i Norge som pr. dags dato er godkjent, Elgane, Kristiansand, Grenland, Oslo, 
Kongsberg og Mjøsa. 

• 5 Baner har luft puter i svinger, Elgane, Kristiansand, Grenland, Oslo og Mjøsa. 
 
Markedsføring/Informasjon/Profilering: 
 

• Ingen tiltak 
 
Organisasjonen/Internasjonale tillitsverv: 
 

• Det ble ikke avholdt Nordisk møte i år. 
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Resultatbørs: 
 

• NM Individuelt, Glenn Moi fra Elgane 

• NM Par, Glenn Moi og Espen Sola begge fra Elgane 

• NM Lag, Elgane med Glenn Moi, Espen Sola og Tage Skretting alle fra Elgane. 

• Norges Cup 85cc, Magnus Klipper fra Grenland 

• 250cc EM, Finaleplass til Mathias Pollestad fra Elgane som endte på en flott 2 plass. 

• 250cc VM, Finaleplass til Mathias Pollestad fra Elgane som endte på en fin 5 plass. 
 
Oppsummert 2019: 
 
2019 har vært preget av at grenen har manglet en valgt grenkomite, Grenland har fungert som 
kontakt klubb mellom klubber og NMF/seksjon styre. 
Dette har gitt noen nye utfordringer med tanke på drift av gren. 
Sikkert mye frustrasjon ute i klubbene også, og absolutt tidvis frustrasjon hos oss i Grenland. 
Som alle sikkert har fått med seg så ble det mye turbulens i hele NMF i begynnelsen av året med 
ekstraordinære årsmøter for seksjon og forbund og derfor ikke alltid like lett å komme igjennom med 
våre ting. 
Ting ble nok ikke bedre da det også ble turbulens rundt uttak til status løp i 250cc klassen midt oppi 
det hele. 
Lyspunktet fra administrasjonen til NMF har hele dette året vært Grenkontakt Marthe Hagen som 
har gitt oss all den hjelp vi kunne ønske oss, hun har gjort en kjempejobb for hele vår lille gren. 
Lyspunktet sportslig har vært at vi har avviklet alle våre NM runder, 4 Runder med 1 divisjon Liga, 4 
runder med Norges serie og Norges cup 85cc. 
Ekstra gledelig var det at vi klarte å få til 4 runder Norges cup med tellende resultat og en 
sammenlagt vinner. 
Dette er bra for rekrutteringen til vår gren. 
Noen veldig bra resultater internasjonalt kom det også med Mathias Pollestad flotte resultater i EM 
og VM. 
Sesongen har også vært preget av mye dårlig vær og avlysning/flytting av stevne datoer, det kan vi 
dessverre ikke gjøre noe med. 


