
 
 

 SØKNAD TIL REGIONALE SATSNINGS-TEAM FOR TRIAL. 

Søknadsfrist 5. desember 2021 på NMF sitt søknadskjema. 
NMF`s gren trial viderefører tilbudet til utøvere med lokale satsingsteam i regionene. 

Treningsregionene er Region Midt, Region Vest, Region Øst og Region Sør.(For 

region øst, se eget søknad skjema og frister.) 

Satsingsteamets målsetting er å rekruttere unge trialutøvere fra regionen som har lyst 
til å utvikle seg som utøver og satse på trial som idrett. Teamet tilbyr trenerhjelp på 
høyt nivå, kunnskap om team. Det blir felles trening med utøvere på samme nivå og 
som felles ønsker å jobbe for å bli bedre trial utøvere. 

Forutsetning for å søke er at du som utøver har vilje til å bruke tid til å trene jevnlig, 
jobbe målrettet og trene på arbeidsoppgaver som man blir enige om på samlingene. 
Videre må foresatte også kunne bidra med det de har mulighet og kunnskap til for å 
støtte deg som utøver i teamet. Foresatte må ha vilje til å støtte deg slik at du som 
utøver kommer til trening og løp. Det forventes at en kjører alle Regions løp og skal 
kjøre Norges Cuper. 

 
Midlene til teamene får vi av NMF for å drive ”Utvikling og rekruttering til topp- 
idrett”. 
Målsetninger er å hjelpe frem regionale utøvere som ønsker å satse på trial som idrett 
gjennom målrettet arbeid. 

 
Teamsammensetning. 
Hver region har en koordinator for gruppen (foreldrekontakt) som står ansvarlig for å 
organisere samlingene, avtale med trener og være kontaktleddet mot grenen og 
NMF`s regions ledd. Teamet skal inneholde 4 til 8 trialkjørere. De foresatte vil også 
være en viktig del av teamet.  

 
Trener: 
Det er ønskelig med en fast trener, men på grunn av regionenes lange utstrekning, vil 
en muligens benytte trenere fra stedet der samlingen skal være, slik at kostnadene blir 
lavere. Treneren vil være en dyktig trialkjører for eksempel tidligere utøvere. 

Hvem kan søke? 
Utøverne må ha fylt eller fylle 13 år det året en søker. Det er ikke krav til hvilken klas- 
se de kjører. Alder og nivå tilpasses utøverne og den eksisterende struktur i regionen.  

Dette er ikke et team for bare de beste i regionen, men for de som ønsker å satse og 
sannsynligvis har talent. 
Alle søkere skal vurderes individuelt, det er utøverne ferdigheter og ønske om å 
satse som skal vurderes. Uavhengig av hvilken klubb de kommer fra. 
Utøver skriver skriftlig kontrakt med teamet når uttaket er offentlig gjort.  

Varighet 
Deltakerne er med i dette teamet kun ett år av gangen, og må eventuelt søke på nytt 
hvert år. Dette er ikke et team man skal være i over lengre tid, men skal innom (2- 
3år) og så gå videre. Etter deltakelse i et regionalt satsnings-team er det søknad om 
opptak i TNJ eller Team utvikling en må satse videre på. Varighet kan tilpasses antall 
søkere i den enkelte regionen. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezCiSmbieGOJ--sy5bznrLJ8IGm9GBmRJMgXJP7KGIAX40lQ/viewform?usp=sf_link


 
 

Utøverne skal søke om å være med hvert år. Søknadsdato vil være i desember slik at 
opptaket er klart i januar hvert år. 
Det er ønskelig å ha minimum fire helg samlinger i året i hver region eller tilsvarende 
treningsøkt som teamet setter opp.  
 
Det kan være en egenandel på samlingene, det avhenger av hvor mange deltakere og 
samlinger det blir. Hver enkelt region planlegger dette selv, og informerer teamet. 
 
Man skal prioritere nmf-team foran private teamsamlinger, om det blir 
sammenfallende treningstider. 
 
Uttak 
Det utnevnes en gruppe (2 personer) i hver region som styrer uttaket i samarbeid med 
trener og koordinator for regionene og grenleder.  

 
Grunnlag for uttaket er først og fremst søknaden og ønske om satsning på idretten. Re- 
sultat lister og anbefalinger fra klubb kan benyttes som underlag til uttak. 

 
Samarbeid 
Teamet skal være knyttet til Norges Motorsportsforbunds satsingsteams struktur og er et 
«bredde-team» regionalt. Team Norway Trial Junior og Utviklingsteamet vill rekruttere fra 
de regionale satsnings-teamene, og utøvere kan få tilbud om å delta på enkelte samling- 
er. Det er ønskelig å ha et tett samarbeid med de overnevnte team, samlingene kan leg- 
ges opp slik man har samling samtidig i den grad det er mulig. Dette vil medvirke til at 
motivasjon og innsats øker hos den enkelte. Det er en målsetning at alle regionsteamene 
har en felles samling i Pinsen hvert år. 
 
Leder ”Koordinator” for teamene: 
Team Midt Trial:  Linda Gjerde Myren, tlf. 48 14 25 30, e-post: linda@fjordregnskap.no 
Team Øst Trial:   Kjetil Billdal , tlf 95 42 13 05, e-post: kjetil.billdal@gmail.com  
Team Sør Trial:   Kjetil Andresen, tlf. 90 01 21 83, e-post: kjetil_andr@yahoo.no 
Team Sør Vest:   Daniel Tangen, tlf.: 97 63 91 37, e-post: daniel.tangen@lyse.net’ 
Team Vest Trial:  Henning Holvik, tlf. 48 32 60 15, e-post: henning.holvik@yahoo.no 

Koordinator velges vanligvis blant to foresatte til Team utøvere, dette blir gjort i sam- 
menheng med uttaket hvert år av grenen. 

Trial grenens ansvarlig for Regions teamene blir satt av grenleder ved oppstart av se- 
songen. Eventuelle spørsmål kan stilles til nåværende ansvarlig for teamene i 2021 

Per-Aksel Nilsen  tlf. 98 20 92 32 e-post: trial@mc.nmfsport.no¢ 
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