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Kjøresesongen 2013 er i ferd med å gå over historien
og styret spør seg selv: hva har vi lært i år, og skal vi
fortsette i samme spor? Vårt Sandviken–Sundvolden
gikk i år for 58. gang, det er på tide å vurdere formen på
løpet i fremtiden.
hjemme. Og for ungdomsdeltagerne er en bil fra 1970
årene en meget gammel bil. Den utviklingen er ikke til

har vært Rådhusplassen i Oslo. Takket være et generøst bidrag fra Historiegruppen hos Bertel O. Steen AS var vi i år
i stand til å hyre et jazzorkester og servering på Børøysund
som en ramme rundt starten. Men det koster, startsted og
rammen omkring kostet omkring kr 200 pr. startende.
med konkurranseelementet og fokusere på rammen omnye oppgaver som ikke lar seg løse med et tastetrykk
med mobilen.

I år var Styrkeprøven på ny i Norge og vi hadde en
liten aktiv gjeng med medlemmer i Nord-Østerdal som
tok på seg hele løpet. Det ble en stor opplevelse for
deltagerne og bekrefter det faktum at det er på tide å få
løpene for de eldste lagt langt ut på landet. I byen føler
vi oss i veien bokstavelig talt. 20-30 mil fra Oslo blir
det rene 17. mai stemning langs veien når vi kommer.
Vi må støtte personer som er villige til å lage løp for
oss selv, om det bare er for et begrenset deltagerantall
slik som Sneglefarten som i år var i Norge. Med god
utenlandsk deltagelse var det god reklame for vår klubb,
og landet vårt internasjonalt.
Som vi har vært inne på før er det ikke enkelt å gjøre
alt for alle og vi vil gjerne ha tilbakemelding på disse
synspunkter. Vi har omkring 1250 medlemmer, men det
er under 10 % som deltar i våre løp, møter og treff.
Er det bare vår gunstige forsikringsordning og vårt
medlemsblad som binder over 90 % av dere til vår
klubb?
Sven Erik Bjørnrud, styremedlem

Vi har etter hvert fått en aktiv motorsportsgruppe med både
vellykkede bakkeløp og minneløp for Gardermoen Grand Prix
fra slutten av 1940 årene. Disse løpene håper vi erkommet for
å bli, selv om det er relativt få kjøretøy involvert.
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