ÅRSBERETNING FOR
BILGRUPPA 2019

Styresammensetningen i 2019
Formann: Tom Erik Ellefsen
Nestformann: Åge Salberg
Kasserer: Roger Jensen
Sekretær: Gry Sandbæk
Styremedlem: Linn Kristin Sundet
Styremedlem: Bror Olav Nordvang
Styremedlem: Oddvar Andersen
Varamedlem: Jan Haugen
Varamedlem: Håvald Næss

1 Runde i Bilcross.No Cup 27-28/4-2019
• Vi er så heldige og få ha Bilcross.no Cup i 2019, og dette var ett flott
løp med 115 biler til start. Vi brukte vinteren gått og planla løpet nøye
og prøvde og tenke på alle mulige senarioer vi kunne komme ut for.
• Dette ble ett svært vellykket løp og alle førere og jury var imponert
over arbeidet som var lagt ned i forkant og under løpet.
• Med den gode planleggingen og gjennomføringen ble det bra med
bud på bilene ca 800 stk, noe som var kjempemorro. Dette ga bra
med inntekter på dette løpet.

Sølvcrossen 2019 21-22/9-2019

• Sølvcrossen er ett av løpene på Østlandet som huser flest førere.
På Sølvcrossen var det 172 deltagere, noe vi var veldig fornøyd med.
Løpet gikk kjempe bra og hadde mange aktive førere med fra 9 års
alder til gått over 50 år.

Klubbløp 5-6/10-2019
• Vi kjørte klubbløp sent på høsten med hele 46 førere til start, noe
som er kjempeartig at vi har så mange egne førere.
• Løpet ble kjørt som ett 2 dagers stevne med hele 7 innledne
omganger pluss finaler.
• Dette var noe alle syntes var morro, at dem fikk kjøre så mye bil helt
på slutten av sesongen.

Treninger i 2019
• Vi har prøvd og kjøre treninger så 0g si hver Onsdag totalt ca 20 stk.
• Og vi kjørte mange treninger på våren, men holdt stengt i Fellesferien.
• Men vi begynte og kjøre rett etter ferien og hadde da alt fra 3 til 30
biler på treninger, noe vi er gått fornøyd med.
• Det er veldig mange som er positive til at vi har så mye treninger og
dette blir tatt veldig gått i mot fra andre klubber også.
• Målet for 2020 er og kjøre like mye treninger som i 2019.

Planene for sesongen 2020.
• Vi kjører Kval løp 25-26/4
• Vi kjører Sølvcrossen 19-20/9 Finalerunde i Bilcross.no Cup.
• (Klubbløp 10/10 Noe usikkerhet rundt dato)

