KOM I GANG MED

DRAGRACING

ADRENALIN, SEKUNDER OG FART
Verdens hurtigste motorsport. Hverken mere eller mindre. Dragracing er
kampen mod uret og kampen mod din direkte modstander.
Dragracing er ikke for de få, der har velspækkede tegnebøger, mekanisk og
teknisk forståelse eller dødsforagt. Det er seriøs motorsport med masser
af action og adrenalin-kick – og du behøver bare
en helt almindelig MC for at komme i gang. Denne
folder beskriver, hvordan du kan komme i gang
med dragracing.

HVAD ER DRAGRACING

SIKKERHED I SPORTEN

Kort fortalt er dragracing konkurrencen
mellem to motorcykler eller biler. Fra stående start handler det om, hvem der hurtigst muligt tilbagelægger en ¼ eller en 1/8
engelsk mile – henholdsvis godt 402 meter
og 201 meter. Først over målstregen er vinderen.

Det går rigtig stærkt i dragracing, men alligevel er dragracing mere sikker end de
fleste andre former for motorsport. Under
publikumsløb er der altid uden undtagelse
både ambulance og læge til stede. Professionelle og veluddannede officials sørger
for at sikkerhedsforholdene på banerne er i
orden, og at løb afvikles sikkert og forsvarligt samt i god ro og orden.

Et dragracingløb består af kvalificering,
hvor det handler om at sætte den hurtigste tid. Efter kvalificering parres kørerne
efter deres opnåede tider, og så starter
udskilningen. Til sidst er der kun to kørere
tilbage, der konkurrerer om sejren.
Der køres i flere forskellige klasser lige fra
juniorer fra 10 år til de allerhurtigste, toptunede dragracing mc’er.

Som dragracingkører vil du opleve, at den
erfaring du opnår på banerne, det kendskab, du får til din mc og den kontrol, du får
over den, kan du tage med dig i trafikken.
Det gør dig til en både bedre og mere sikker
trafikant i det daglige.

MC OG ANDET UDSTYR
Har du en køreklar gade MC, er du allerede
godt på vej til at starte karrieren som dragracer. Der køres som nævnt i flere klasser,
lige fra almindelige gademotorcykler til de
allerstørste toptunede maskiner. Fælles for
alle klasser er, at beklædning og andet sikkerhedsudstyr skal være i orden, dvs. hjelm,
læderdragt, rygskjold, motorcykelstøvler
og læderhandsker er obligatorisk.

KLUBBEN ER PORTEN TIL
SPORTEN
Hvis du har lyst til at køre dragracing, skal
du være medlem af en klub under DMU –
Danmarks Motor Union. Dragracing Club
Denmark – DCD - arrangerer løb og træning
både herhjemme og i udlandet. I øjeblikket
er der ingen permanent bane i Danmark,

hvorfor der afvikles løb i lufthavne, på private og offentlige veje, der lukkes til formålet samt på en fast bane i Malmø. Du finder
kontaktoplysninger til DCD på bagsiden.

BANEPRØVE OG LICENS
Du kan godt køre dragracing uden kørekort, så du kan starte allerede som juniorkører fra du er fyldt 10 år. Til gengæld skal
du have licens. Den kan du få efter at have
gennemgået en kortere teori, der afsluttes
med en prøve på banen.
Når den er bestået, kan du indløse din licens, der giver dig mulighed for at deltage
i løb og træning. Licensen er samtidig en
personlig ulykkesforsikring, der dækker
dig, når du deltager i godkendte løb. Licensen bestilles på DMUs hjemmeside.

DANMARKS
MOTOR UNION (DMU)
Danmarks Motor Union
(DMU) er specialforbundet
under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) som organiserer
BMX, Motocross, Off-Track,
Road Racing og Speedway i
Danmark.

HVIS DU VIL VÆRE OFFICIAL
Måske hører du til dem, der er vilde med motorsport,
men ikke selv er interesseret i at køre. Så er officials-jobbet måske lige noget for dig. Der er altid brug
for dygtige og engagerede officials på banerne til at
være en del af en fascinerende og intens sportsgren.
Med en official-uddannelse får du dragracing helt ind
under huden. Du får forskellige opgaver og funktioner under løb og træning, og din indsats som official
er helt afgørende for de aktives muligheder for at
køre dragracing og konkurrere.

Sekretariat:
Danmarks Motor Union
Idrættens hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf.: 43 26 26 13
Fax: 43 26 26 15
E-mail: dmu@dmusport.dk
Web: www.dmusport.dk

SÅDAN KOMMER DU VIDERE
Vi har forhåbentlig fristet dig til enten selv at køre
dragracing eller blive officials og hjælpe til i den hurtigste motorsport i verden. Derfor skal du ikke tøve
med at kontakte Dragracing Club Denmark.
Du finder kontaktoplysninger på
www.dragracingclubdenmark.dk
Dragracing er først og fremmest sjovt - et kick
og et adrenalin-boost. Et sug i maven og en langt
mere fornøjelig måde at få pulsen op på end en
løbetur i skoven. Den bedste måde at blive overbevist på, er at prøve det selv. Så tjek løbskalenderen på www.dragracingclubdenmark.dk Vi venter på dig ved løbene – og du kan komme i gang
med det samme.

Klubstempel:
en
Med venlig hils

