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Samarbetsprojekt för ungdomar - tillsammans med ungdomar

Speedgroup har i samarbete med evenemangsföreningen DominoZ startat 
projektet F.U.N.N. som 2016 kommer att fokusera extra mycket på våra dragracing 
juniorer. Vi skapar olika aktiviteter på  EDRS-banorna runt om i Sverige, där vi vill 
engagera ungomar till att både lära och ha skoj i sitt idrottsutövande. 

Aktiviteterna kan vara från tävlingar, lekar och spel till teori, övningar och genomgång av 
olika tävlings moment. Vår förhoppning är att tävlande ungdomar ska ha ännu roligare till-
sammans ute på banorna, men även få möjligheter att utvecklas i sitt sportutövande. Vårt 
mål är att medverka arrangera och medverka i aktiviteter och att samarbeta med andra 
organisationer samt att öka intresset för dragracing bland ungdomar mellan 8-18 år. 

F.U.N.N.
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Vad är EDRS?

Speedgroup arrangerar och administrerar serier och mästerskap inom dragracing. 
Vi samarbetar med förare och team, tävlingsarrangörer, klassföreningar, bilsport- 
och motorcykelförbund. Speedgroup har även kontakt med media, supporters och 
leverantörer till sporten. 

Speedgroup arrangerar varje år tävlingsserien EDRS (European Dragracing Series) i 
Sverige, Danmark, Estland, Finland och Norge.
Sträckan  körs för juniorer på 1/8 engelsk mile (201,70 meter). Förarna kvalar in på sina 
reaktionstider. Därefter körs eliminering i en stege där en vinnare till slut är kvar. 

Junior Dragbike
•	 Ungdomar mellan 10- 18 år får tävla. 
•	 De fyra klasserna baseras på ålder.
•	 Hastighet varierar ca 100 km/h – ca 175 km/h. 
•	 Från 16 år får om de vill tävla i klasserna Super Gas och Super Comp bike.

Junior Dragster
•	 Junior Dragsters får ungdomar mellan 8-18 år köra. 
•	 Det	finns	två	klasser:	Stock	(8-18	år)	samt	Modified	(12-18	år).	
•	 Stock-bilarna går max ca 70 km/h och körs på handelsbränsle.
•	 Modified-fordonen	är	trimmade,	körs	på	metanol	och	får	gå	max	137	km/h.
•	 Ungdomar 15-16 år får köra i klasserna Bracket och Super Comp. 
•	 Under	2016	arrangeras	8	SM	deltävlingar	i	Junior	Dragster	runt	om	i	Sverige.	
•	 Junior	Dragracing	Förenigens	websida	heter	www.jdrf.se	(finns	även	på	Facebook).
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Sommarens kalender för juniorer 
Välkomna!!

Datum   Bana   Land  Arrangör
06-08  maj  Vårgårda  Sverige SHRA Borås
13-15		maj	 	 Malmö	Raceway		 Sverige	 SRIF
13-15		maj	 	 Fröya		 	 	 Norge	 	 Islanders	ACC
10-12  juni  Thunder Valle  Norge  Jaeren DR Club
16-19		 juni	 	 Tierp	Arena	 	 Sverige	 NDRS	MC
24-26  juni  Tallhed/Orsa  Sverige Färnäs NC
1-3		 juli	 	 Sundsvall	Raceway	 Sverige	 SHRA	Sundsvall
1-3		 juli	 	 Thunder	Valle	 	 Norge	 	 Jaeren	DR	Club
8-10  juli  Piteå Raceway Sverige SHRA Luleå
15-16  juli  Fällfors   Sverige SHRA Skellefteå
15-16  juli  Hagfors  Sverige SHRA Karlstad
5-7  augusti  Gardermoen  Norge  NDRG
19-21  augusti  Sundsvall Raceway Sverige SHRA Sundsvall
20-21  augusti  Lindesberg  Sverige SHRA Lindesberg
25-28		 augusti		 Tierp	Arena	 	 Sverige	 NDRS	MC
2-3		 september	 Mosten	 	 Danmark	 Mosten	MC

EDRS tävlingar körs också i Estland och Finland! 

Janne Sjöberg 
+46 (0)70 541 96 49
jan.sjoberg@speedgroup.eu  

Yasmine Bengtson 
+46	(0)70	341	47	74
yasmine.bengtson@speedgroup.eu

Projektledare

F.U.N.N.
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