
 

 
 

Norgesmestere i Trial 2016 

VELKOMMEN TIL NM 10 JUNI OG NORGES CUP RUNDE 3 – 11 JUNI 

i Sørlandsparken i Kristiansand 

 
Kristiansand Trialklubb kan igjen invitere til NM og Norges Cup i Sørlandsparken.  

Årets NM blir arrangert med egen Finale i tre seksjoner for de fire NM klassene. Vi tror dette vil bli både 
publikumsvennlig og spennende. Finalen vil bli arrangert sentralt på trialklubbens område og starter kl. 16.00.  

Alle, uansett alder og førlighet vil ha mulighet til å følge finalen da seksjonene ligger ved vei og de ligger tett 

inntil hverandre.  
 

Se klubbens hjemme side eller SR-trial 2016 for mer informasjon. 
 

NM med finale: 

- Det er 15 seksjoner i det ordinære løpet og tre seksjoner i tillegg i finalen. 
- De tre beste i hver offisielle NM klasse går videre til finale. 

- Det kjøres to runder i både det ordinære løpet og i finale. 
- Prikker fra det ordinære løpet er med som tellende i finalen. 

 

Det er også mulighet til å starte i uoffisielle klasser, Åpen Blå kjører samme som Junior. Og Åpen grønn klasse 
kjører samme som Kvinner og Veteran. I de uoffisielle klassene er det premiering til de tre beste i hver klasse. 

Denne premieutdelingen skjer straks etter premieutdelingen til NM. 
 

Norges Cup Klasser: 

- Elite fra 13 år fri ccm, 2x18(Røde piler) 
- Junior 13-21 år / Åpen Blå fra 13 år fri ccm, 2x15 (Blå piler) 

- Kvinner Elite/ Åpen Gul fra 13 år fri ccm, 2x15 (Gule piler) 
- Ungdom 13-16 år, 125 ccm motor / Åpen grønn fra 13 år fri ccm, 2x12 (Grønne piler) 

- Ungdom Kvinner fra 13 år fri ccm 2x12 (Grønne piler) 

 
Norgescupen er åpen også for rekrutter 11 og 12 år, og vi håper riktig mange av dere vil ta turen til Kristiansand. 

Det er en klasse som heter Rekrutt Lett (ca. D nivå) og en som heter Rekrutt Vanskelig (ca. C-B nivå). I tillegg til 
de ordinære klassene i Norges Cupen er det også en klasse på D-nivå hvor en skal en kjøre fritt i seksjonene. Den 

klassen heter Åpen Fri og kan kjøres fra 13 år, det er fri ccm. 

 
Innsjekk og teknisk kontroll:  NM   Fredag 18.00-20.00, lørdag 08.00 -08.30.  

NC-3 Lørdag 19.00-20.30, søndag 08.00-08.30   
 

Depotet blir i år ved siden av trialområdet ved Slettebø as, tvers overfor Skandinavisk Trafikksenter. Alle biler 



og busser vil greit få plass inne på området og toaletter, dusj og strøm vil være tilgjengelig. 100 kr i depot avgift. 

 

Innkjøring til depot vil kunne starte ca. kl. 16.00 på fredag 28. August Vi minner om at parkering i depot skal 
skje med en avstand på 4 meter til naboene av hensyn til brannsikkerheten. 
 

Depotet ligger i gangavstand til både Sørlandssenteret, Kristiansand dyrepark og Epona ridesenter, for dem som 
har lyst til å ta seg noen turer rundt i området.  

 

Påmeldingsfrist er 29 og 30 Mai, meld på løpet via NMF sine sider. Avbud gjøres også i SAS og du får pengene 
tilbake helt frem til start. Meldt på og betal i tiden, er det ikke betalt blir ikke påmeldingen gjeldene.  

 
 

Kontaktpersoner: 

Stevneleder NM: Terje Lundevold, mobil 90 59 52 35 
Stevnesekretær: Marianne Lundevold, mobil 45 23 58 98 

 

Transportavstander: 

Ca. 3 km på runden, noe kortere for de laveste klassene. 

Området som løpene går i er kupert, men selv mindre trente ”mindere” kan kjøre uten problemer.  
Veier og stier sørger for god fremkommelighet.  

 

Klubben har kiosk hvor man får kjøpt varm mat, drikke mm. Kiosken i depotet blir åpen fredag og lørdag 

til ca. kl. 22 og ca til premieutdelingen er ferdig på søndag.  

 

Tilbud til de som ønsker å overnatte på hotell er Scandic Sørlandet  
https://www.scandichotels.no/hotell/norge/kristiansand/scandic-sorlandet 
Dyreparken Hotell https://www.dyreparken.no/overnatting/dyreparken-hotell 

Hamresanden camping er ca 4 km unna. http://www.hamresanden.no/index2.htm 

Skottevik camping ca 20 km fra trialområdet. http://www.skottevik.no/forside.aspx 
Kristiansand Dyrepark ca 3-4 min kjøring. 

http://www.dyreparken.no/forside/?gclid=COSauKKsyZsCFUF_3godfzscJA 

Kristiansand Lufthavn Kjevik er ca 10 km unna. http://www.avinor.no/lufthavn/kristiansand 
 

Velkommen til oss! 
Kart over Sørlandsparken 

Adresse depot: Skibåsen 21. 
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