
 
 

Velkommen til Nordisk Mesterskap i Trial  
8- 9 oktober 2022 i Grimstad  

                     

http://www.nmfsport.no/ 
 

Påmeldingsfrist 23.september 2022 
 

Følg arrangementsinfo på 

GTK-facebook side 

 Grimstad MAU Trialklubb  

https://www.facebook.com/183552691685982/posts/7600507636657080/ 

 

Vi i Grimstad Trialklubb inviterer utøvere fra hele Norden til en fartsfylt og 
spennende helg i Grimstad. Høsten på «Sørlandet» pleier ofte å være knallfin, 
men uansett høstvær blir denne helgen fylt med fart, spenning og mye moro.  
 

Lørdag inviteres til individuelt nordisk mesterskap og på søndag er det nordisk 
lagmesterskap. Begge dager blir det satt opp uoffisielle klasser. 
 

Husk å ta med den lisens som deres forbund har bestemt er gyldig, 
kjøretøybevis og betalt medlemskap fra din klubb.  
 

Påmelding gjøres i google forms: 
 

Individuell:  
https://docs.google.com/forms/d/1Yp2S3wu7lT2fJDBYY9MAceeNzBPLz6PNUEMHpA3mLiw/edit 
 

Lag:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVxCcLAno-
pQkYdGZuQ3nvW61t9YEmM53Baw1ZKndgHFqKwQ/viewform?usp=sf_link 
 

Kontakt Torunn Hegna (torunnhegna@gmail.com) ved behov 
 

Vi ønsker alle           velkommen 
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Praktiske opplysninger: 
Depot:  
Åpner fredag 7 oktober kl 16.00 
Til arrangementet har vi leid deler av en idrettshall samt tilhørende bobilcamp som 
ligger tett inntil vår flotte tral arena. Hallen benyttes til administrasjon, sekretariat, 
kiosk mm. Bobilcampen skal benytte som depot og har gode sanitære forhold.  
Vi har forhandlet oss frem til en pris på 300 Nkr pr. natt for hver boenhet, dette 
inkludert fri bruk av strøm dusj og toalettanlegg.  
Betaling gjøres til depotansvarlig ved ankomst eller forskuddsvis på  
konto nr: 2801 01 49454. Kvittering på betalt depotavgift må vises til depotansvarlig 
ved fremmøte. 
Det må ikke kjøres i depotet, men sykkel skal trilles. I depotet skal det benyttes 
miljømatter. Brudd på dette kan bøtlegges med 300 Nkr. 
 

Overnattingsmuligheter på hotell i nærheten: 
Grimstad Vertshus og Kro tlf: +47 370 42 500 (kun booking ved telefon) 
Spesialpris ved å si «Trial» obs: Husk å bestille tidlig 
http://www.grimstad-vertshus.no/ 
Enkeltrom: 895 N.kr pr natt 
Dobbeltrom: 1150 N.kr pr natt 
1. Liten leilighet 1 soverom 4 pers: 1300 N.kr pr natt 
1. Stor leilighet 2 soverom 4 pers: 1500 N.kr pr natt 
1. Stor leilighet 2 soverom 6 pers: 1500 N.kr pr natt 
 

Scandic Grimstad  
https://www.scandichotels.no/hotell/norge/grimstad/scandic-grimstad 

 
Hytter og camping: 
Bie Apartment: https://biea.no/ 
 

K i o s k  
Vi har åpen kiosk hele helgen!  
Betaling kan gjøres med kort, kontanter og med betalingssystemet «Vipps». 
 

 

 
Eva: 
Som en av få jenter over 13 år i Grimstad Trialklubb  
håper jeg at mange jenter/ kvinner melder seg på Nordisk.  
Det bli spennende å se og møte dere. 
Lykke til! 
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