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ÅRSBERETNING FOR BILGRUPPA 2018

Motorsport`s Cafe
•Vi hadde som en aktivitet Vinteren 2018, 
Motorsport`s Cafe.

•Her det var mulig og få kjøpt enkle ting av mat 
og drikke, og ha hyggelige samtaler og 
diskusjoner på tvers av grenene.

•Det var også playstation kjøring (på 
storskjerm)med ratt og pedaler, der vinneren 
vant en fin premie.

•Dette ble arrangert èn gang hver måned i Januar, 
Februar og Mars.



2

1 Runde i Bilcross.No Cup.

•Vi var heldige og fikk arrangere 1. runde i Bilcross.no Cup i 2018, dette 
var ett flott løp med 115 biler til start. Vi brukte vinteren godt og planla 
løpet nøye. Vi prøvde og tenke på alle mulige scenarioer vi kunne 
komme ut for, og var dermed veldig godt forberedt.

•Dette ble ett svært vellykket løp og alle førere og jury, samt våre egne 
funksjonærer var MEGET imponert over arbeidet som var lagt ned i 
forkant og under løpet.

Sølvcrossen 2018
•Sølvcrossen er ett av løpene på Østlandet som huser flest førere.

•På Sølvcrossen var det 165 deltagere, noe vi var veldig fornøyd med.

•Dette løpet gikk også kjempe bra. Det var mange førere som er aktive i 
egen klubb og som også gjorde det bra resultatmessig.

•Med hjemmeseier og vinnere i både Veteran og Dameklassen bl.a.
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Treninger i 2018

•Vi har prøvd å kjøre treninger så ofte vi har hatt mulighet.

•Og vi fikk kjørt mange treninger på våren, men når sommervarmen ble 
for intens måtte vi stenge pga sikkerhet. (Skogbrannfare!)

•Men vi begynte å kjøre treninger rett etter ferien igjen og hadde da alt 
fra 3 til 20 biler på treningene, noe vi var godt fornøyd med.

•Det er mange som er positive til at vi har hatt så mange treninger og 
det blir veldig godt mottatt av medlemmene og ikke minst fra andre 
nærliggende klubber også.

•Målet for 2019 er og kjøre minst like mange treninger som i 2018.

Løp og arrangement i 2019

•1. Runde i bilcross.No Cup: 27-28/4 Etter årets cup skal vi evaluere 
erfaringene som har vært. Det ser ut til at vi kommer til å kreve 
endringer om vi fortsatt skal være med.

•Sølvcrossen: 21-22/9, i år forhåpentligvis bedre enn noen gang før.

•Klubbløp: 6-7/10 Dette er ett arrangement i samarbeid med flere 
klubber. Vi ser oss nødt til å redusere antallet klubber i år, da det gikk 
på bekostning av jr. Trening i 2018 som ikke fikk kjørt finale. (Tiden 
strakk ikke til.)


