
http://www.trialavisa.no 

Her finner du også en egen side med 

kontaktinformasjon for klubber i hele landet. 

IInformasjon om din lokale trialklubb finner 

du på:   www.motorsportforbundet.no 

eller 

www.motorsportforbundet.no 
 

Har du lyst til å 

begynne å kjøre 

trial? 

Det er trialklubber stort sett overalt i hele 
Norge. Sør-, Øst- og Vestlandet har 
størst aktivitet, men det er finnes også 
klubber i Midt-Norge og Nord-Norge.  
 
Klubbene har et tett samarbeid om å ar-
rangere større løp som Norgescup og 
NM. Landet er delt opp i regioner som 
arrangerer regionløp, regionsamlinger og 
har treningssamlinger.  
 
På klubbnivå har vi klubbløp, klubbsam-
linger og forskjellige kurs, som for ek-

sempel nybegynnerkurs i trial. 

Det er ca. 800 aktive trialkjørere i Norge.  
 
Norge nå er rangert som 5. beste nasjon 
i VM.  
 
De beste unge utøverne har et eget sat-
singslag: Team Norway Trial, og en 
norsk unggutt vant  flere runder i ung-
doms VM i fjor. 

Trial i Norge 

Trial er en motorsykkelsport som  
er bra for konsentrasjon, 
koordinasjon, balanse og styrke.  
I tillegg er den bra rent sosialt.  

Elitekjører 

Som trialkjører tilbringer du mye tid ute i natu-
ren, det er både spennende og gøy. 

Du vil oppdage at konsentrasjon og balanse 
blir bedre, det er nyttig i en aktiv skoledag. 

 

I trial kjører du over 
hindringer i terrenget.  
Opp og ned bratte 
bakker, over røtter og 
steiner..  
 
Det er alltid nye ut-
fordringer å finne og 
blir aldri kjedelig!  
 

Klubben lærer også 
opp foreldre, blant 
annet mekkekvelder, 
dommerkurs og tre-
ningslederkurs. 

 
 

 
 

Er du som foresatt opptatt av at barna ikke 
skal bli passive?  

Vil du at de skal ut i naturen, gjerne sammen 

med familien?  

Da er trial noe for dere.  

Utarbeidet av Marianne Lundevold 



Trial  

kurs for 

nybegynnere. 

Mer om trial 
Trialkjøring er den eneste motorsporten 
hvor det ikke er om å gjøre å kjøre fort. 

Dermed er det også lite skader! 

I konkurransene kjører man en skogsløype 
som er delt inn i seksjoner. Det er flere 
klasser, med forskjellig vanskelighet.  
Når man kjører gjennom en seksjon, er det 
om å gjøre å holde seg på sykkelen uten å 
sette beina i bakken, velte, rygge eller kjø-
re utenfor riktig spor. Ved feil får kjøreren 
”prikker” og den som har færrest prikker til 

sammen vinner.  

Påbudt utstyr er hjelm, trialstøvler, hans-

ker, langermet genser og langbukse. 

Trial er en sosial sport for hele familien, 
like moro for mor, far, datter og sønn å 

kjøre. 

Trialkjøring gir masse frisk luft, økt kon-
sentrasjon, balanse og koordinasjon og tar 

ut en masse energi! 

Trialmiljøet er godt og vi har plass til flere 

kjørere og foreldre!  

Informasjon om din lokale trialklubb finner 

du på:   www.motorsportforbundet.no 

eller 

http://www.trialavisa.no 

Her finner du en egen side med 

kontaktinformasjon for klubber i hele landet. 

Klubbene  

Arrangerer 
gjerne også 

treningsgrupper 
for forskjellige 

nivåer. 

Lisens- 

kurs 
for nye 

kjørere 

Du kan begynne med trial fra du er fylt 5 år.  

All trialkjøring må være i regi av en klubb og på 
et godkjent område.  
Har du lyst til å prøve arrangerer de fleste klub-
ber nybegynnerkurs, og noen har også prøve-
kjøring der du leier sykkel.  
Det er mulig å se hva trialsporten egentlig er 

ved å møte opp på trening og ta en trialprat :-) 

Alle som skal kjøre må ha lisens gjennom en 
klubb. Hva det koster og hvilke krav som stilles 
får dere vite i klubben. Fra du er 9 er det krav 
om et lisenskurs, som gir et godt grunnlag for 
idretten. For de under 16 må det også være 
med en voksen.  
 
Her lærer dere alt fra bunnen av og får under-

visning i det som er nødvendig for å få lisens.  

Lisenskurset er på 16 timer, og blir normalt 
kjørt over 6-8 kvelder. Det er litt teori og mye 
praksis. Noe av teorien blir flettet inn i de prak-
tiske oppgavene og rutinene som blir gjennom-
gått.  
 
Klubbene har trialsykler og nødvendig sikker-
hetsutstyr til utlån under kursene . Alt du trenger 
å ordne selv er langermet genser og langbukse! 
 
Etter et slik kurs vil dere ha et godt grunnlag for 
å vite om dere vil fortsette med trial.  
Da må en regne med å skaffe seg egen sykkel. 
Noen klubber har sykler for utleie i en periode 
etter endt kurs, men mulighetene varierer. 
 
Trialsykler med bensinmotor finnes i tre størrel-
ser. En ny barnesykkel koster fra ca 25 000 kr, 
mens de største kan komme på det dobbelte. 
Elektriske trialsykler for barn er rimeligere og er 
godt egnet for de minste. Det er også normalt en 
del brukte sykler på markedet. Spør i klubben, 

sjekk Finn, og facebooksiden ”Trial4sale” ! 

Trial er som ballett på to hjul. Elektriske trialsykler finnes  i flere størrelser 


