
Kandidat til «årets forbilde» 

Helge Ruden 
trial  



Helge Ruden  
Født 25.09.1963 
Hobøl Motorklubb  
 



Helge Ruden har mange roller i 
trialmiljøet 

• Aktiv fører med sportslig suksess, over en lang 
tidsperiode 

• Alltid parat til å dele sin kompetanse og hjelpe 
andre  

• En idealist som arbeider for barn og unge som 
har det vanskelig - med motorsport som en 
mulighet og motivasjon 



Aktiv karriere:  

• Mester 50 cc 1981 

• Norsk mester for senior 
1985-1988. Deltok i 
senior-NM så seint som 
i 2007.  

• Flere NM-titler for lag 

• Tallrike medaljer fra NM 

• VM-deltaker  

 

 



Lisens i 35 år sammenhengende 

 Han ble medlem på Oslo Motorsenter 1979 
 

 Representerte OMS 1979-1989 

 
 

 Var drivkraft for å stifte Hobøl Motorklubb  
 i 1988, og representerer fortsatt klubben 
 

 

Nå også med på å drive ATD Trialklubb 



Han er fortsatt aktiv fører på høyt nivå 

• Holder greit A-nivå og 
deltar i norgescup i klasse 
med yngre. Har vært på 
pallen i år.  

• Har vunnet 3 av de 4 
uoffisielle NM i 
veteranklassen +40.  I år 
på en Yamaha TY 1987.  

• En pådriver for å bygge 
opp det norske classic-
miljøet i trial, og her 
holder han internasjonalt 
nivå.    



Foregangsmann for MC-akrobatikk i 
Norge 

 



Viktig i framveksten av trial i Norge  

• På 80- og 90-tallet reiste Helge Ruden rundt i 
et opplegg sammen med trialkomiteen, for å 
drive rekrutteringsarbeid 

• Han kjørte under «Ta sjansen» i Holmenkollen 
flere år, og var også med på et Tande-P 
program som var god reklame for trial.  

• Har hatt oppvisninger og vært trener for 
mange tralklubber i oppstart.  



Helge Ruden er et 
forbilde som aktiv, 
fordi han viser oss at 
kjøregleden og 
lysten til å leke er 
varig, og at trial kan 
være en livslang 
idrett og lidenskap.  



Deler sin erfaring, og hjelper andre: 
Idrettens verdigrunnlag i praksis.   

 
Helge Ruden er en av dem som er rask til å stille opp 
for å hjelpe, enten det er konkurrenter eller yngre 
førere.  
Han gir teknisk assistanse, råd om kjøreteknikk eller 
sporvalg og stiller opp for å sikre andre.  
 

Tok en gang pause midt i eget løp, for å sveise 
fothvileren til ei jente så hun fikk fullført..   
 
 

Dyktig og populær trener som har hjulpet mange 
utøvere, og også flere klubber i startfasen  
 



Brenner for barn og unge som har det 
vanskelig 

• Møtte Fred Olsen på OMS da han 
sjøl startet. Det kan nok ha 
bidratt til at Helge har tatt opp 
verdiene og arbeidet Fred sto for.  

 

• Har jobbet med ungdom i Oslo i 
mer enn 20 år, med trial og 
motorsport som en viktig basis 
for arbeidet 



Helge og trialgruppa viser at idretten vår har 
plass til alle, uavhengig av bakgrunn og 
vinnersjanser, og at hver enkelt har noe å bidra 
med i miljøet.  

• Enestående  arbeidsinnsats, 
omsorg og engasjement i 
dette arbeidet.    

• for mange ble han den 
stabile voksne de trengte 



Stadig i utvikling, og alltid på jakt etter 
nye utfordringer.  

• Helge Ruden har vært 
og er fortsatt viktig for 
utviklingen av vår sport, 
for miljøet og for mange 
enkeltpersoner.  
 
Grenstyret for trial 
ønsker å fremme Helge 
Ruden som kandidat til  
«Årets forbilde» i 2014 

«Manndomsprøven» Hobøl, 2010 


