
 

 

TRENINGSSAMLING FOR JENTER 

29 - 31 mars 2013 

Uddevalla, Glimminge motorstadion 
 
Til alle trialjenter m/foresatte, 

 

Vi vil i år lage en ekstra jentesamling for alle trialjenter i Norge. Planen var jo å ha en i Tyskland i påsken, men når 

det da ikke passer med noen løp nede i Europa, så blir det veldig langt til sydtyskland for en samling. Men vi 

arrangerer en samling på Glimminge motorstadion i Uddevalla sammen med svenske trialjenter.  

Dette må jo være fint for de fleste med en skikkelig HARRYTUR i påsken kombinert med trial. 

 

Glimminge motorstadion er der det ble arrangert VM runde for noen få år siden, kjempefint motorsenter med flott 

trialområde, gokart bane, og crossbane. Her har vi leid klubbhuset, med kjøkken og god plass til soving (på medbrakt 

flatseng) Vi har fått inn flere av de svenske toppkjørerene som trenere. Leien for klubbhuset, strøm til bobil 

/campingvogn og trenere spanderer vi. Utøverene må da kun koste reise og det de selv skal spise.  

 

Alle jenter uansett nivå kan delta så lenge de har sykkel og lisens. Jentene vil bli delt opp i grupper med hver sin 

trener avhengig av nivå.  Dersom det er ønsker å være på gruppe sammen med noen spesielle – la oss få 

vite det, så ser vi om det lar seg gjøre. Vi ønsker at foreldre er med på samlingen for å lære, hjelpe og for det 

sosiale.  

Fredag og lørdag trener vi sammen med de svenske jentene, søndag er det bare vi i fra Norge. (ikke full dag 

denne dagen). Mandag arrangeres det tradisjonelle påsketrial løpet i Sotnäs, som vi da deltar på. 

 

Det blir mulighet for å komme inn i depoet i fra torsdag ettermiddag, ønsker noen å være i depoet lenger enn til 

søndag så si i fra. 

 

Håper de fleste trialjenter kan være med på denne turen!  

 

NB! Husk å ta med lisens! 

 

. 

GRATIS TRENING FOR ALLE!!! 

 

 

Påmelding til: vida-c@online.no (Så raskt som mulig) 

 

Ved påmelding må vi vite følgende:  

Navn: 

Klasse: 

Hvor mange er med utøveren: 

Hvordan overnatting på alle som er med (i bil eller inne): 

 

Velkommen! 

Støttegruppa for Kvinnetrial i Norge. 
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