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Velkommen til Norgesmesterskap i Trial, 2016, i Bergen,  

lørdag 24.september 
 

Det er alle klubbene i Hordaland som har gått sammen om å arrangere dette 
Norgesmesterskap, dvs: Vestkant Trial, NMK Bergen Trial, Osterøy Trialklubb, Voss 
Trialklubb og Bergen Trial Team. Det er leit å si, men ved avsluttede MSK 2015 var det ingen 
søkere til å ha NM i Trial. Vi ble bedt av Trial Utvalget og har sagt ja ... på visse betingelser: 
fokus skal være på selve løpet med seksjoner, resultatsystem og sikkerhet, mens depot og 
"show" må komme i andre rekke. Det sagt, gleder vi oss til å få besøk av hele Trial Norge og 
vi ønsker dere velkommen til en fin trialhelg i Bergen, på Kokstad. Se kart nederst. At det blir en 
helg er fordi vi slår to fluer i en smekk da vi like godt kjører 3. runde av Hordalands Cup som 
et åpent løp på søndag der alle er velkommen. Vi håper at både utøvere, støtteapparat og 
øvrig publikum får en flott opplevelse. 
 
Påmelding og tilleggsregler finnes på sas.nmfsport.no. Merk at fristen er snart ute, 
påmeldingsfrist er 9. september, etteranmeldingsfrist er 21. september. 

Klasser og seksjoner: 
I og med at det er NM, er klasser og seksjoner (med nivået og det hele) fastsatt i SR. Det vi kan gjøre er 
å prøve å få seksjonene til å bli litt artig - det håper vi at vi har fått til. Vi står mye friere på søndag 
derimot, så da skal vi ha vår tradisjons hill-climb seksjon. 

Premiering: 
Premiering blir som vanlig, men i tillegg kommer vi til å premiere den eldste deltakeren, den yngste 
deltaker, den klubben med flest deltakere som fullfører løpet på tvers av klassene (unntatt 
vertsklubbene), og den føreren utpekt av seksjonsdommerne og juryen som løpets "fairplay" 
fører hvor kriteriene er sportslig opptreden. 

Miljø: 
Miljømatter SKAL benyttes ved all mekking. Disse kan kjøpes hos sykkelleverandørene, Biltema, 
etc, eller i sekretariat. Ellers oppfordres alle til å ta hensyn til området og naboene når det gjelder både 
spesialavfall, vanlig avfall, unødvendig støy, etc. Plastikkposen levert ut ved registrering skal enten 
plasseres i containeren ved miljøstasjonen eller tas med hjem. En henvisning til de som bor i depot: 
vennligst sjekk at det ikke ligger noe igjen på standplassen, takk. 

Minder (assistenter) 
Her menes kjørende assistenter. Disse må registrere seg; som innebærer å signere på Minder-
erklæringen og å vise gyldig lisens og klubbmedlemskap. De må også gjennom teknisk kontroll. Husk 
at det er påbudt å ha på hjelm når du går inn i seksjonen og å ha på det vanlige kjøreutstyr i henhold til 
Teknisk Reglement når du kjører motorsykkel. 

Ledsager (ansvarshavende): 
Som alle vet, ut fra reglementet, må alle deltagere under 16 år har med seg en "ansvarshavende". 
Også i følge reglementet, men som ikke er så kjent, må denne ledsageren være medlem av en 
NMF-klubb (medlemsbevis) og kunne dokumentere kjennskap til regelverket (e-læring, 
funksjonærlisens). Ha disse klar når du møte i sekretariatet. Har dere problemer med å etterfølge disse 
kravene, må det søkes til Stevnelederen om disp. 
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I tillegg nevnes (også i følge reglementet) at denne ledsageren kan kun ha ansvar for én (1) 
deltaker. I tilfellet hvor det gis dispensasjon (søkes til Stevnelederen) for å kunne ha ansvar for flere, 
f.eks. søsken, må det være klart at hvis ledsageren må forlate området (f.eks. følge med i sykebilen… huff 
! ) må den andre deltakeren bryte. Dette av sikkerhets- og juridiske grunner. 
 
Campingplasser: 
Midtun Motell og Camping, 55103900, ligger på rv580 øst for Bergen ca. 20 min. kjøring fra 
trialområde. 
Lone Camping, 55392960, ligger på rv580 øst for Bergen ca. 30 min. kjøring fra trialområde. 
Bratland Camping, 55101338, ligger på rv580 øst for Bergen ca. 25 min. kjøring fra 
trialområde. 
Grimen Camping, 55102590, ligger på rv580 øst for Bergen ca. 20 min. kjøring fra 
trialområde. 
Bergen Camping Park, 55248808, ligger på E39 nord for Bergen ca. 30 min. kjøring fra 
trialområde. 
 
Depotet: 
Depotet er godt egnet for bobiler og lignende, men ikke for telt, da det er kun asfalterte 
parkeringsplasser for diverse bedrifter som vi låner til stevnet ... se kart nedenfor. Det er ikke 
strøm, mens vann og toalett finnes ved klubbhuset. Det er dessverre heller ikke mulighet for 
tømming av toalettbeholdere.  
 
Dagen etter NorgesCup: 
Og ikke glem HordalandsCup på søndag, som også er et Åpent løp hvor alle er velkommen. Vi 
begynner "veldig tidlig", for en søndag å være (kl.11:00), og startavgift er "billig" (kr.200) for å friste flest 
mulig langveisfarende. Seksjonene blir for det meste det samme som på lørdag med noen justeringer og 
et par nye (inkludert hill-climb) – dette blir en kosedag med kjøring for de minste rekruttene til de eldste 
trimmere (merk at veteranklassen vår er +30 ... frister det noen?).  
 
 
Mvh, Graeme Carter 
Stevneleder 
 
(Se nedenfor for kart til trialområdet og kart over depotene)
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