
 
 
 

     Invitasjon til NM-Lag 2021 
Vaulali Trialklubb har i år gleden av å arrangere NM-Lag i Trial.  
Vi inviterer hele Trial Norge til å komme å kjøre NM-Lag på vårt Trialområde på Tau som ligger i  
Strand kommune.  
 
Vi håper at både utøvere, støtteapparat og øvrig publikum får en flott opplevelse og blir med og  
skaper en god stemning i og rundt konkurransen. 
 

Meld dere på i god tid! 
Påmeldingsfrist er 18.september. 

 
Påmeldingsavgift: kr 1900,- pr. lag. 
Etteranmeldingsavgift frem til 25 september: kr 300,- (i tillegg til ordinær påmeldingsavgift).  

 
Innbetales til Vaulali Trialklubb`s konto.nr 3205.11.36550.  
Ta med kvitteringen på innsjekk. 

Send inn vedlagte påmeldingskjema med all informasjon.  
For å hindre kø i innsjekk ønsker vi at klubbene sender bilde av medlemskap og lisens på utøvere til  
e-post: post@vaulalitrialklubb.no  

 
Klasse oversikt 
NM Lag   - åpent for alle utøvere, seksjonsnivå E/A/B, Rødt spor  
NM Lag Kvinner  - åpent for alle kvinnelige utøvere, seksjonsnivå KB/KC/KD, Grønt spor  
NM Lag Junior   – t.o.m året man fyller 18år, seksjonsnivå A/B/C, Blått spor  
NM Lag Veteran  – f.o.m. fyller 40 år, seksjonsnivå B/C/D, Grønt spor  
Uoffisielle klasser er  - Åpen Grønn 
   - Åpen Blå 
    - Åpen Rød 

 
Hver klubb kan melde på to lag hver i offisielle klasser.  

 
Hvert lag i NM Lag og NM Lag Junior består av maksimalt fire utøvere, tre beste resultater i hver  
seksjon teller.  
 
I NM Lag Kvinner og Veteran kan det være maksimalt tre utøvere, to beste resultater i hver seksjon teller.  
 
Uoffisielle lag består av maksimalt 4 utøvere, tre beste resultater i hver seksjon teller. 

 
  Mer informasjon finner dere i tilleggsreglene og spesialreglementet 2021 for trial.  
 

Denne konkurransen arrangeres i full overensstemmelse med FIMs internasjonale konkurransereglement (SC), 
NMF´s nasjonale konkurransereglement (NKR), Spesialreglementet for Trial, NMF´s øvrige reglement og 
tilleggsregler som er godkjent av NMF 

 



 
 
 

 
Program 
Fredag 1.oktober 
12:00 -   Mulig å komme inn og parkere i depot inne på området til Vaulali Trialklubb 
   Kontakt depotansvarlig Kenneth Vasstveit om du kommer tidligere på tlf: 959 17 791 

 18:00 - 20:00  Innsjekk/teknisk kontroll 
17:00 - 21:00  Mulighet for trening på trialområdet ved klubbhuset 
17:00 - 21:00  Kiosk i klubbhuset  

 Lørdag 2.oktober  
 07:30 - 08:00  Innsjekk/teknisk kontroll 

07:30 - start Mulighet for trening på trialområdet ved klubbhuset (etter innsjekk og maskinkontroll) 
 08:30 - 11:00 ca Start (se egen startliste på oppslagstavle ved klubbhus) 
 17:30           ca Premieutdeling 
 Kiosk åpen hele lørdagen  

 
Overnattingsmuligheter: 
Depot finnes inne på vårt trialområde.  
Depotavgift kr 200,- Betales ved ankomst. 

 
Lilland Hotell ligger ca. 2 km fra Trialområde, se http://www.lillandhotell.no/ for mer info.                            
Følgende priser er avtalt i forbindelse med NM Lag: 

- Overnatting i dobbeltrom:   kr  650,- per person inkludert frokost pr natt 
- Overnatting i budsjettdobbeltrom kr  550,- per person inkludert frokost pr natt 
- Overnatting i familierom:  kr  425,- per person inkludert frokost pr natt 
- Enkeltrom:    kr  995,- inkludert frokost pr natt
Bestilling sendes pr e-post til: booking@lillandhotell.no og merkes «NM Lag Trial» 

Wathne Camping ligger ca. 11 km fra trial område, se: http://www.wathne-camping.no/ for mer info. 

Oversiktsbilde trialområdet (depotet er på selve trialområdet)  

 
Koordinater klubbhus: N 59.08287 E 5.91525 


