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Referat medlemsmøte 23 
Dato:    3.2.2020 

Antall medlemmer møtt: 25  

Gjester:    

Neste møte:           17.2.20   Klatremiljø i Kvinesdal v/Leif Hunsbeth og Bjørn Erik 
Egeland 

  NB! På grunn av Rwanda konserten søndag 9.2, er det ikke 
møte mandag 10.2 

I. INFO 

Fødselsdager    

Svein med 60 årsdagen 30. januar 

 

a. 24. februar er det den årlige torskeaftenen på Maritim kl 19:00. Pris ca 
Geir M. Omtveit. gmomtveit@live.no kr 550 pr/pers. Påmelding til 

 

b. RWANDA «Country» konsert søndag 9. februar: forhåndskjøp av billetter på 
«nettet»: 

https://ebillett.no/flekkefjordkultursenter/8929 

 De som skal dele ut program ved «døren», møter kl 17:30 
 Det er ny rekord når det gjelder Sponsormidler, så presidenten tar ansvar for å 

invitere sponsorene til å komme på møte 23.3, da vi vil få presentert «Nytt fra 
Rwanda» med masse fine bilder fra gjengen på tur i 2020. 

 

II. Tema/program   

 Klungland Racing Team.  

Jan Henning Klungland er 
initiativtaker til Klungland 
Racing Team.  

Teamet har i dag, i tillegg til 
døtrene Janne og Mariell 
flere personer som er aktive 
i konkurranser.   

 

 

mailto:gmomtveit@live.no
https://ebillett.no/flekkefjordkultursenter/8929
https://polarcoordinate.wordpress.com/2011/07/07/vei-i-vellinga/
https://polarcoordinate.wordpress.com/2011/07/07/vei-i-vellinga/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Det er 17 team-medlemmer  som er med når det skal kjøres løp. Dette er folk fra 
Flekkefjord, Moi, Åna-Sira og Hovsherad. Teamet kjører løp nasjonalt i sine Chevrolet Nova 

biler.  

Dragrace er verdens raskete motorsport. De 
raskeste bilene har over 11 000 hk. 
Verdensrekorden er 539 km/t på 3,64 sek.  

 

 

Man burner ikke bare for gøy, det er for å varme 
opp dekkene for å få feste på banen.  

 

 

 

Det er omtrent ca. 100 stykk i Norge som 
driver denne sporten Dragrace.  Det er ca.40 
stk i en NM klasse, og dermed samme antallet 
som er med og kjemper om NM tittelen. 
Teamet er avhenig av sponsorer for å få dette 
til, uansett er det en kostbar sport. Det kan fort 
bli reparasjoner i 100 000 koners klassen etter 
et løp. 

  

Teamet sitt verksted ligger på Svege, 

i det gamle båtbyggeriet. Før en 
sesong tilbringes det mye mekke-tid her.  

 

Beste plasseringer: 

Mariell 23 år, personlig rekord 

 10 sekund på 402 meter og 217km/t over mål.  

Mariell er ung,  mekaniker og er kontrollør av race-biler. I tillegg har 
hun gjort det veldig bra i løp de siste par år, 

hun er teamets nye «rising» racing 

 

 

Janne 24 år, personlig rekord 8,5 sekund og 250km/t over mål på 402m.  

.  Premieringer blant annet NM gull i 2017.  
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Ingrid deltok i Street Legal, hun har to 2. plasser i 2013.  

Hun har sluttet å kjøre aktivt 

 

Jan Henning tok 3. plass i NM i 2012  

 

 

I 2017 ble Klungland Racing Team kåret til årets team av Norsk Dragracing 
Gardermoen. Dette i konkurranse med mange andre «store» (pengesterke) 

team. Utnevningen «henger høyt» og teamet er veldig stolt av både å bli nominert og ikke 
minst vinne.  

 

Løp våren 2020 

Lokalt så skal Lista motorfestival skal arrangeres 
over 2 dager i august.  

Det blir oppvisning med jagerfly (MIG) hvor man 
kan sitte på for kr 15 000 pr tur, i tillegg er det 
mulighet til å sitte på med helikopter hvor man kan 
oppleve pyroshow i fra luften. ALLE er velkomne til 
å komme til festivalen på Lista   

helgen den 15. -16. august.  

Husk! Ørepropper ���� 

 

 

 

Tusen takk til Team Klungland for et interessant inn blikk i hestekreftenes verden  


