
 

 

 

 

Høsten 
2006 

Les om gode JR. resultater som du finner her... 

 

SISTE GANG SOM JR. 

Her ser dere de fleste av deltakerne på Bjerkeracet,  Malene Engan og Anders Wangen holder ny og gammel logo, 
jeg rappet en ut av forslagsbunken til Erik Tandberg oops. 
Bak fra venstre: ?,Terje Hakkim, Knut Granbråten, Morten Granvold, Kjetil Engan, Pål Iversen, Tom Rune Karlsen, 
Foran fra venstre:?, Tommy Holt, Veronica Engan, Ragnar Engen, Kjetil Bråthen. 
 
Bildet er tatt rett etter førermøtet, så er trenger fersk webarbeideren seriøs hjelp med navn som mangler. 
  

http://www.naf-motorsport.no/resultat_bjerkesprinten_2006-2.htm
http://www.naf-motorsport.no/resultat_bjerkesprinten_2006-2.htm
http://www.naf-motorsport.no/index.htm


 

Funksjonærgjengen samlet, det er kamp om 
postmesterskapet til siste slutt. 

Fra venstre: 
Bak øverst FINN WOLLEBÆK, MORTEN TAJE, 
JOHNNY NICOLAYSEN. 
Nesten bakerst: WILLUM KJESERUD, PER ARNT 
NILSSEN, VIDAR SOMMER, ERIK TAJE, ÅSE 
VILDE FOLLINGLO, MARIA TAJE,  MARIANN 
NICOLAYSEN. 
Foran: VIDAR HOLUM, ANNE GRETHE W. 
JOHNSEN, RITA TAJE,  PETTER 
STENSENG,  AGENT JAN INGE JØRGENSEN. 

JULIE TAJE og STIAN WOLD JØRGENSEN, forrest 
holder den nye NAF MOTORSPORT ASKER OG 
BÆRUM merket som er under arbeide. 

Foto: en stø Svein E. Hansen, som så vanlig 
hadde flere oppgaver en det... 

  

 

 

Over: 0 bil klar til start. 

Til venstre Bjørn Guldbrandsen avholder 
førermøtet Terje Hakkim og Knut Granbråten 
følger oppmerksomt med på om det er noe 
nytt! 

    

 

Til v: 

Backup tidtagningen klar skulle det 
elektroniske svikte. Dette var også hoved 
tidtagningen for Challenge som hadde 
føreprøve i pausen. 

Per Arnt Nielsen har full kontroll med 
klokkene og var kyndig veileder for Vidar 
Holum og Finn Wollebæk, tommelen opp fra 
Finn, mens Vidar er bekymret for 
skjermingen av siktelinjen til starten. 
Det er ikke alle som kan norsk!! 



 

 

 

 

    

 

Fem flotte bilder av Bjørn Lahus. 

Øverst nr 1 Saaben til Terje Nakkim i fint driv, nr 

91 Morten Granvold i en rød grom Amazon, 32 

Kjetil Bråthen med en fin utgang og til slutt nr 

111 Stian Hafsengens Escort, det var heftige 

gutter under panset der, det ga dagens beste tid 

sammenlagt. 

Vi forsynte oss godt av premiebordet.   

 

 



Imponerende totaltraskest på Bjerke denne 
kvelden var Stian Hafsengen som stilte i RC 
klassen med sin ekstreme Gatebil Escort. 

Fin 2 plass i klasse 9 til Kjetil Bråthen og 
Tom Rune Karlsen 

 

 

4 plass totalt i rallyklassen og 2 plass i klasse 4 til 
kartleser Veronica Engan med fører Eivind 
Brynhildsen 

Terje Hakkim og  Knut Granbråten kjørt sin 
Saab inn til 1 plass i klasse 14. 

 

 

På seierspallen igjen gratulerer, Rune Løvhaug og 
Espen Grorud i Volvo 242 med 2 plass i klasse 11. 

Kartleser Norgesmester Ragnar Engen, 
kjemper selvfølgelig også i toppen av 
klubbmesterskapet og på Bjerke loset han 
opplagt sin fører i klasse 20 debutant til 1 
plass. Dette blir spennende. 

 

 



Gull i Crosskart klassen gikk til Pål Smørsten 
Det gikk unna med Crosskart, tidene til de 2 
Pålene hadde holdt til topp plassering i bilklassene. 

Sølv og 2 plass i Crosskart til Pål Iversen. 

 

 

Jammen har ikke ikke Holm Jacob Matheson 
sneket seg med her det var selvfølgelig ikke fordi 
han vant klasse 9 snaue 1, 383 sek foran Kjetil 
Bråthen, (neste gang Kjetil). Han fikk være med 
siden han er en hyggelig kar, bor i Bærum og har 
flere gromme Forder. 
Måtte ta med bildet over til høyre knipset av Bjørn 
Lahus, var det kanskje starten på den sladden 
Anders Grøndal mente var løpets grommeste 

Skulle det komme for mange protester siden han 
kjører for feil klubb, får webarbeideren vurdere på 
høyt nivå om oppslaget må fjernes. 

Redaksjonen avsluttet søndag kl 23:54:41 

Da rekker jeg Lyn-Brann pa Ullevål gitt. 

Må følge litt med på fotball så ikke 
overgangen blir for stor, hilsen webarbeider 
og knipser 
Vidar Holum  

  

 

 

https://www.rallytelemark.no/nafmotorsport/index.htm

