
 

 

Invitasjon lag-NM 2013 

 
Vestkant trial ønsker alle velkommen til Norgesmesterskap for lag den 12.10.2013. Vi 

hører til i Loddefjord i Bergen, med adresse Elvetun 21, 5071 Loddefjord. 

Kontaktperson Linda Mathisen tlf. 408 79 031 eller e-mail linda.mathisen@bkk.no  

  

Vi har området vårt mellom skoler, kjøpesenter og borettslag, så vi kommer tett på 

befolkningen i Loddefjord og satser på masse publikum. Regner med at de fleste 

klubber stiller med lag og er nysgjerrige på hvordan vi kan klare å lage løp på det lille 

området vi har.  

 

Klasser  
Det vil bli kjørt NM, NM kvinner, NM junior, NM Veteran og i tillegg en uoffisiell 

klasse.  Det er ingen kubikkbegrensning i noen klasse. 

 

NM   fra 13 år      A og Elite nivå 4 førere  

Kvinner fra 13 år      D-C-B og KE  3 førere 

Junior  fra 13 år –maks.18 år i 2013.  C-B og A  4 førere 

Veteran minimum 30 år i 2013   D-C-B-A       3 førere
* 

*
 endret dette året 

 

Den uoffisielle klassen er åpen for alle fra 13 år og oppover, og kjører i samme spor 

som kvinner/veteran. Disse lagene består også av tre førere, men kan settes sammen 

uavhengig av klubbtilhørighet, alder og kjønn.  

 

Spesielle regler  
Vestkant Trial har et av Norges minste trialområder, midt inne mellom borettslag og 

skole-områder.  

Det blir derfor bare mulighet for 1 mindersykkel pr lag. Det er bare 2 km transport så 

det er overkommelig for alle å gå eller sykle på tråsykkel. 

 

Der vil bli kjøring på gangstier og her skal det være gangfart og rolig kjøring. Ved 

kryssing av vei skal alle gå av sykkelen og trille denne over veien. 

Ved overtredelse av dette blir det automatisk diskvalifikasjonsgrunnlag. 

Håper alle respekterer dette. All kjøring og start av sykkel er forbudt etter 

Kl. 21.00 fredag fram til kl. 08.00 lørdag. 
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Åpningsarrangement fredag kveld  

Det vil bli presentasjon av alle lag i gymsalen kl. 20.30 fredags kveld samt 

underholdning av lokale aktører i regi Laksevåg og Fyllingsdalen kulturkontor. 

Vi håper flest mulig stiller i gymsalen, da det vil bli laget film fra arrangementet. 

Håper alle lag kan sende inn et lagbilde på mail styret@vestkant-trial.com 

innen 29. september.  

 

Depot og overnatting  

 

Det vil være 3 depot-områder, se kartet på neste side.  

 

Depot 1 åpner kl. 1500 fredag, og depot 2/3 vil åpne kl. 1630 på fredag.  

De som vil komme før må melde fra om dette slik at vi kan få organisert 

parkering foran klubbhuset på Elvetun 21. 

 

NB! Det er ikke mulig å tømme toalett fra bobilene i området.   

 

Opplysninger blir oppdatert fortløpende med seksjoner parkering etc. under fane Lag 

NM 2013 på www.vestkant-trial.com        

 

 

-                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

Stort NM-Lotteri med flotte premier fra våre støttespillere – se siste side 

 

    
 

        

  

            

 

                                 

                              

Til dere som trenger hotell i Bergen i forbindelse med LAG 
NM 2013 får dere 20 % rabatt på Clarions Hotell. 

Kampanjekode: 66457 

http://www.clarionbergenairport.no/ 
https://www.nordicchoicehotels.no/ 
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Kart og veibeskrivelse 
 
Koordinater 
WGS 84: 

N 60° 21.911', E 5° 13.859' 
WGS 84 - desimal: 

60.36519, 5.23098 
EUREF89: 

6698028, 292170 

 

Ved ankomst Bergen/OS kjør mot skilting til Askøy/Sotra deretter 

Loddefjord/Haakonsvern  

 

 

 
 

 

 

 

  



Støtt Vestkant Trial ved å kjøpe lodd i vårt NM-lotteri  
Takket være våre støttespillere har vi flotte gevinster  

 som blir trukket mens vi venter på premieutdelingen! 

 

 
 

1 Stk Onza Ska 20 Bike trial sykkel  Verdi Kr 

6900-               

    1 Stk Xc-ting Regnbukse og Jakke Verdi kr 

900- 

      1 Stk Twin air miljømatte   Verdi kr 550- 

 

 

 

 

       2 stk Jitsie Bolt hjelmer hvite Verdi A Kr 1500- 

                      

 

 

 

 

3 av hver str S-M og L  IPONE SKJORTE M/KORT ARM  verdi Kr 399 

1  stk  JITSIE TRIAL BUKSE ECHO BLÅ KID Str XL     verdi kr 1064 

1 stk  JITSIE TRIAL TRØYE ECHO RØD STR KID Str XL verdi kr  456  
 
 
 
 

 
       

    Verktøy for alle som er interessert i å skru på sykkel eller bil  
 

 
 
 
 
  

 

 
 


