Hej mitt namn är Jessica Lundgren och är eran sammankallande SGA(Sport
Grens Ansvarig) för Dragracing utskottet här i Mellan Norrlands distrikt.
Jag har jobbat ideellt inom denna fantastiska sportgren i drygt 20 år med start
uppe på ”Piteå podden” och sedan även på den klassiska Torsgatan i
Skellefteå som klassvärd och har även jobbat i sekretariatet innan jag blev
Depåchef efter några år .
Har därefter jobbat i Kubbe, Östersund, Söderhamn, Borlänge, Dala-Järna, Orsa, Gardermoen, Malmö
och Tierp Arena och även uppe i Skellefteå på Fällforsbanan och i Piteå .
För 5 år sedan tog jag mig i kragen och klassade upp min tävlingslednings licens till B och sen var de
bara att fortsätta upp till A licens och jobbar nu mestadels som Domare runt om i vårt avlånga land
och är numera även distriktsdomare.
Jag gick kursledarutbildningen våren 2013 och har blivit utsedd att vara godkänd utbildare att hålla i
utbildningar för tävlingslednings licenser upp till A licens.
Min man och jag har ett dragracing team som vi har haft nu i snart 10 år där vi har tävlat i klasserna
Super Street, Super Comp och även i Pro Street genom åren runt om i landet när jag inte har jobbat
på tävlingar.
De var en liten presentation om vem jag är och vad jag har gjort i korta drag genom åren så har ni
några frågor eller funderingar kring utbildningar, hjälp med att dra igång en tävling eller vad som
helst som rör denna fantastiska sportgren så väl klubb, förare, team , funktionär eller om du bara vill
veta mer om Dragracing så är ni mer än välkomna att höra av er till mig eller någon av oss i utskottet
via mail telefon sms eller det som passar er bäst så ska vi försöka hjälpa er på bästa sätt.

Med vänliga hälsningar
Jessica Lundgren
Sörböle 182
894 93 ÖVERHÖRNÄS
070-548 79 14
jessicafalt@hotmail.com

