
Inbjudan till Junior Bike Camp aktiviteter på Tierp Arena 6–9 juni 

 

Speedgroup är administratör och promotor för Summit Racing EDRS Series där Junior Bike ingår. Vi 

arbetar också med EDRS Pro Nordic Motorcycle Drag Racing Championship och Dragracing EM för 

bil, FIA European Drag Racing Championship.  

Speedgroup anordnar på uppdrag av Nordic Motorsport Council 

aktiviteter för Junior Bike förare i samband med tävlingen på Tierp 

Arena, Sverige den 6–9 juni 2019. Tävlingen ingår också som en 

deltävling i Summit Racing EDRS Series för Junior Bike. 

Aktiviteter anordnas kvällstid torsdag 6 juni och fredag 7 juni och 

innehåller informationspass, teambesök och lekar. Dessa sker i 

samarbete med junior FUNN projektet (För ungdomars nytta och 

nöje) och också med MC förbunden i de nordiska länderna. Vi 

bjuder på kvällsmat både torsdag och fredag kväll (max 4 

personer/team om inget annat överenskommes). För dem som inte 

har varit på Tierp Arena förut erbjuds också en guidad tur i 

huvudbyggnaden.   

ANMÄLAN: Förare som planerar att tävla i Jr Bike på tävlingen 

anmäler sig som vanligt till tävlingen via www.dragracing.eu 

Anmälan öppnar under första delen av april. Anmälda förare får 

automatiskt möjlighet att vara med på Junior Bike aktiviteterna 

torsdag och fredag kväll inklusive kvällsmat. 

Junior Bike förare som inte ska tävla, men vill komma till Tierp 

Arena och vara med på Junior Bike aktiviteterna anmäler sig via 

epost till asa.kinnemar@speedgroup.eu . Vi behöver veta om 

eventuella matallergier finns, för att kunna ta hänsyn till det vid 

inköp. 

 

Sista dag för anmälan till aktiviteterna är samma datum som 

anmälan till tävlingen stänger (se datum i inbjudan på 

www.dragracing.eu när anmälan öppnar i april).   

 

Praktisk information och ett mera detaljerat program skickas via 

epost cirka 15 maj till mailadress som föraren har registrerad på 

dragracing.eu (eller har meddelat mig på annat sätt).  

 

Kontaktperson för frågor om Junior Bike tävlingen på Tierp Arena: 

Tomas Pettersson tomas@dragracing.eu . Frågor kring 

kvällsaktiviteterna och Junior Bike Camp generellt kan göras via 

epost till undertecknad.  

 

Vi ser fram emot arrangemanget och att träffa alla Junior Bike 

förare och team på Tierp Arena i juni!   

Med vänliga hälsningar, 

 

 

Åsa Kinnemar, Speedgroup  

 

Foton från Tierp Arena juni 2018  

fotograf Patrik Jacobsson 
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www.tierparena.com 
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