
Formula Basic – 16 feb – Vestby – 2019 sesongen 
 
Ca 40 tilstede 
 
VIKTIG INFO: All kommunikasjon med oss skjer via oppositelockas@gmail.com 
 
Vi forventer mellom 15 og 20 startende biler gjennom 2019 sesongen.  
Det jobbes godt med rekrutering fra ulike go-kart miljøer, mekkeklubber m.m. 
Ved påmelding av full sesong mottar kjører en egen personlig kjøredress uten ekstra kost fra oss i serien. 
Dette er tenkt for å skape et mer proft bilde av oss som serie utad, både til media og til nye førere. Kjører 
man ikke alle løp kan dress allikevel bestilles hos oss, pris ca kr 8500 ink mva. Det koster kr250 pr mal til 
egne sponsorer – dress utover std mål kan bestilles og koster da 1000kr ekstra. 

- 2 egne skjemaer legges ut til alle 
 

Det satses også på å skape synlighet i flere medier, som facebook – insta – snapp osv. Her er det nytt av 
året at i har med oss Tommy Østli, han vil fungere både som «stunt-reporter» og som fører. Alt annet av 
bilder vil bli tilgjengelig gjennom Bengt-Åce Gustavsson / www.racefoto.se og vi kommer også til å gå ut 
med egne pressemeldinger via vår presseansvarlig, Marius Svingen. 
Det foreligger også tilbud som gir oss en mulighet for å komme på tv med det vi gjør – dette er foreløpig en 
for stor kost for oss som serie og vi er derfor på jakt etter evnt spons / samarbeidspartnere til dette – her 
er det bare å rope ut om dere vet om noe – tips som igjen blir til faste avtaler vil bli belønnet. 
 
Reglementet for 2019 er nå godkjent hos NBF og er å finne på deres side: 
https://bilsport.no/grener/racing/reglement-racing/ 
Det er viktig at dere selv setter dere inn i hva som er nytt – endret – oppdatert. 
Endringer i korte trekk er: eksos – godkjente topper-innsug-forgassere-fuel – type dekk m.m. 
Hele målet med å «stramme inn» på regelverket er å skape likhet for alle biler og utøvere samt at vi 
opprettholder Bårds tanke om at dette skal være racing for de med vanlige «lommebøker» !! 
 
Nytt av året er også at det blir delt opp med 2 klasser i Formula Basic: 
14 år og oppover........ Formula Basic serie 
50 år og oppover.........Master serie ( kan søke disp fra fylte 49 ) 
 
Det vil også bli gitt en «Yokohama-premie» for hver helg – denne kan gå til en fører – til en mekaniker – til 
en pappa eller mamma – til en som positivt viser frem serien osv. 
 
Egen premieringsoversikt for Formula Basic serie og Master serie kommer ut i løpet av noen uker – her blir 
det også noen overraskelser. 
 
Vi ønsker at serien skal dyrke fram gode og dyktige sjåfører som presterer på et høyt nivå – noe som igjen 
gir muligheter for videre karriere innen racingens mange serier! 
 
Takk for godt oppmøte og gode innspill – det er viktig for oss. 
 
Mvh 
 
Formula Basic serien -  
 
Opposite Lock AS / Bård Bergsjø / Marius Gjevik / Anders Grandahl 
 
  
 


