
-Røykfull sesong start for Christian Bakkerud 
 
Årets første løp i NM og Gatebil Drift Series ble kjørt på Vålerbanen utenfor Elverum.  
Dette var Bergenserens og regjerende Norgesmester første test av redskapen etter vinterens 
oppgraderinger, og Bakkerud sitter igjen med en meget god gjennomføring.  
 
 
 

-Storsatsing på drifting konkurranse 
 
Nytt av året er Gatebil.no sin store satsing på drifting konkurranse, hvor de har invitert både 
det Norske og det Svenske mesterskapet til storløp sammen. 
Dette betyr at de beste fra både Norge og Sverige stiller på startstreken. I tillegg stiller noen 
Danske, Finske og Polske utøvere opp.  
Det gjør at nivået på årets NM tar et enormt løft.  
 
 

-Helt på tampen. 
 
Teamet har jobbet de siste ukene på spreng for å klargjøre bilen mot Årets første løp.  
Under treningen slet teamet med mye små problemer, som gjorde at fokuset og fin 
justeringene ikke ble optimalt. 
Likevel kvalifiserte Bergenseren som nummer 22 av 60 startende.  
Under eliminerings rundene møter Bakkerud flere av de beste drifterene i Norge, og må stå i 
rammen for å komme seg videre.  
En liten stund vurderte Bakkerud om han måtte bryte grunnet lørdagens heteslag over 
landet. Bilen var så varm at vi vurderte risikoene med fortsettelsen, men iherdig arbeid av 
teamet gav resultater. 
Nå står Bakkerud klar for finaleomgangen, det store høydepunktet for de ca. 10.000 
besøkende igjennom helgen. Her møter han enda en Bergenser, drifting veteran Kim 
Søndergaard.  
Verken den Norske, Svenske eller den Canadiske dommeren klarer å ta en avgjørelse i 
Vestlandsoppgjøret og ber om en "One More Time". 
Bakkerud har en liten fordel før han i den siste svingen gjør en fører feil som resulterer i en 
snurring og ender opp med en 2. plass av 60 skandinaviske startende.  
- Vi er utrolig fornøyd med helgens resultater, selv om en fører feil i siste sving er det som 
feller oss. Det viktigste er å samle jevnt med poeng igjennom sesongen, 
og vi er glade på Søndergaards vegne.  
 
 

-Gavmildhet uten grenser 
 
  
I vinter stelte Christian istand en "Gullfest" for å feire Norgesmester tittelen og hedre sine  



Mekanikere og støtte spillere. Godt uviten, ble han overrasket av en lengre hemmelig 
innsamlings aksjon for å bidra til en høyt nødvendig oppgradering. Nemlig en skikkelig 
Motorsports girkasse.  
Innsamlingen gikk over all forventning, der både lokale firmaer, familie og venner fra hele 
miljøet støttet opp og bidro til over 90.000 kr. 
 
-Jeg ble helt satt ut, rett og slett målløs!  
Dette viser hvor bra Motorsport miljøet i denne byen er! 
 
Innsamlingen kom godt med, og kan i grunn si entusiasmen fra miljøet rundt reddet hele 
årets sesong.  
Pengene som var spart opp ble brukt på en full kontroll av motor, her ble det oppdaget og 
forhindret ett mulig havari. 
 
 
 

-Tar steget ut i Norden 
 
 
Årets sesong byr på mye spennende utfordringer. Christian har blitt godkjent og påmeldt 2 
av rundene i den største Europeiske Drifting serien, nemlig Drift Allstars.  
Her skal han konkurrere i Sverige før turen går videre til Europas største drifting Event, i 
Riga.  
-Dette blir en opplevelse utenom det vanlige, samtidig flyr over 20 personer fra drifting 
miljøet i Bergen ned for å bidra som heiagjeng!  
Vi er også i år invitert til Gymkhana Drift i Östersund, midt i Sverige. Her har de asfaltert hele 
ski stadion og skal lage show for over 11.000 tilskuere.  
Dette er den banen bilen ble skikkelig skadet på i 2016, men Bakkerud frykter ikke 
gjentagelse. Heller tvert i mot, vi har alt å vinne!  
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