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Program
Fredag 17. april

12:OO - Mulig å komme inn og parkere på depotområdet

18:00 - 20:00 lnnsjekldteknisk kontroll

17:00 - 21 :00 Mulighet for trening på trialområdet ved klubbhuset

17:00 - 2"1 :00 Kiosk i klubbhuset

Lørdag 18. april

07:30 - 08:30 lnnsjekk/teknisk kontroll

08:00 - start Mulighet for trening på trialområdet ved klubbhuset

(etter innsjekk og maskinkontroll)

08:30 - 11:00 Start (se egen startliste på oppslagstavle ved

klubbhus)

17:30 (ca ) Premieutdeling

09:00 - 18:00 Kiosk i klubbhuset
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Rusfri trafikk og livsstil

Velkommen!
Det er med stor glede Vaulali Trialklubb ønsker vel-

kommen til Norgescup åpningen i Trial 2015 i Nord-

marka.

Vi har lagt ned mye ressurser under forberedelsene til

denne konkurransen og håper dagen vil bli en positiv

opplevelse for utøvere, støtteapparat og for kommun--

ens innbyggere som vi håper stiller som tilskuere for å

ta del i denne begivenheten i Strand Kommune

Vaulali Trialklubb har giennom historien arrangert

3 nasjonale konkurranser. I 2004 og 2013 hadde

vi Norgescup, mens vi i 2007 hadde gleden av å

arrangere Norgesmesterskapet. Denne gang er det

åpningen av Norgescupen for 20'15 som skal avhold-

es i Nordmarka. l-il denne konkurransen stiller Norges

beste Trial utøvere. Det blir en spennende åpning

for alle da det alltid er litt nerver i første konkurranse

da den enkelte er usikre på formen etter en lang

opptrening til ny sesong.

Jeg vil gi en spesiell takk til hver enkelt som har påtatt

seg ulike oppgaver i forbindelse med dette arrange-

mentet. Vi takker og for all støtte våre annonsører i

dette programheftet har gitt oss. En spesiell takk til

løpets hovedsponsor Rema 1000 Jørpeland og HSM

som stiller et stort området til parkering for bobiler og

campingvogner. Uten dere hadde vi ikke hatt mulighet

til å arrangere et arrangement av denne størrelsen

I en Norgescup er det mye prestisje og alvor, likevel er

trivsel og kameratskap likeså viktig som selve prestas-

jonene i konkurransen.

Håper at alle vil bidra til

dette under arrangementet.

Trial hilsen fra

Roald Stenvik
Leder
Vaulali Trialklubb
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Velkommen

til Strand
Det er en stor glede å kunne ønske alle

hjertelig velkomne til Norges cup!

I Strand er vi veldig glade for at vi har en rekke

positive lag og organisasjoner som, til sam-

men, representerer en stor bredde i fritids-

tilbudet til barn og unge i kommunen.

Vaulali Trialklubb er en av våre mest markante

klubber, og har gjennom de siste årene vist

både evne og vilje til å utvikle et flott motor-

sportstilbud i sunne og trygge omgivelser.

De fleste av oss har latt seg imponere av Trialklubbens utøvere, gjennom flere år

med oppvisning i folketoget på 17. mai. Enda mer spektakulært er det å se dem i

sitt rette element, over «hau og hammar», ute i naturen!

Jeg ønsker arrangøren og alle deltakerne lykke til med konkurransene' og anbefaler

alle våre innbyggere å legge inn et hyggelig besøk på Norges cup stevnet!

Helge Steinsvåg

Ordfører Strand

ffi
Helge Steinsvåg



0m Trialsporten
Selv om Trial er en voksende sport, er vi nok fremdeles for en mi-
noritet å regne i idretts Norge.
Derfor kan det kanskje være på sin plass med litt folkeopplysning om
hva som er mål og mening med sporten.

Ordet Trial er engelsk og belyr kort
og godt "prøve" eller "prøvelse". Det

beskriver rimelig godt hva føreren føler
underveis i en løype med mer og mindre

uoverkommelige hindre og utfordringer.

Store Norske leksikon beskriver Trial

slik: gren av motorsykkelsporten. fer-
dighetsprøve i vanskelig terreng.

Førerne skal ta seg gjennom en avg-
renset løype i terrenget, som kalles

en "seksjon". Ferden skal skje uten

at føreren "tar nedi" med føttene for å
støtte seg eller gjenvinne balanse. Blir
man nødt til å sette en fot i bakken, blir

dette shaffet med en "prikk".

I et konkurranseområde merkes normalt

7 - 15 slike seksjoner. Alle deltakere skal

kjøre gjennom disse to eller tre ganger i

løpet av konkunanse - og altså gjen-
nomføre over 20 "småløp" om man vil.

I hvert av disse småløpene kan man få
inntil tre prikker for å ta nedi med fø!
tene.

Må man støtte seg mer for å gjennom-
føre, er det ok. Men det finnes verre
forseelser som automatisk gk maks-

straffen på fem prikker.

Etter hver runde legges prikkene de en-
kelte førerne har pådratt seg sammen

og danner grunnlag for resultatlisten.

Den som har gjennomfører hele konkur-
ransen med færrest "straffeprikkei' er
vinneren.

Fart betyr normalt lite iTrial, men det
finnes ett unntak:

Dersom to førere står med like mange
prikker etter konkurransen, vinner den

som gjennomførte løpet på kortest tid.

Barn kan begynne å trene trial i organ-
iserte former ved fylte 5 år. Frem til det
året en foller 8 år er motorstørrelsen

begrenset til 80 kubikkcentimeter. Fra 8

til 13 år er begrensningen 200 kubik-
kcenlimeter

Fra 13 er det fri størrelse på sykkel. De

største syklene er i dag 320 kubikkcen-

timeter.

Trial er motorspo(en med færrest
skader, og også den rimeligste innen
motorsporten. Det er en trygg motors-
port med stor bredde hvor både gutter
og jenter deltar. Trialsporten har vært i

stor vekst de siste årene, og dette har

nok noe med at det er en fascinerende
idrett som passer inn i de unges krav til

mestring og spenning.

Glimt fra
Rogalandsrunden
på Riska 2015:

Huldeborg Barkved
kjørte inn som best i
kvinneklassen

Kristoffer Mæland
notefte seg for 2
gode resultat

Leander Bruntveit
kjøfteiklasseA-her
på vei over elva

Mathias Voster i svevet
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VAULALI TRIALKLUBB
En av Norges største trialklubber, Vaulali Trialklubb i Strand kommune i

Ryfylke, har nytt, floft klubbhus og mange aktive utøvere.

Vaulali Trialklubb ble etable( i 1987. Den har sitt utspring fra Vaulali Leirsted, som er

drevet av Normisjon. Klubben er i dag frittstående, og samarbeider med Normisjon

og MA-Ungdom. Med stort og smått teller klubben rundt 300 medlemmer. Av disse

er det ca. 'l 00 i alderen 5 - 60 år, som er lisenskjørere. Det betyr at Vaulali er en av

Norges største trialklubber

Godt miljø og stor bredde
Det er ungdommene som deltar i løpskonkurranser. Her stiller Vaulali med 10 - 20

unge kjørere på ulike ferdighetsnivå, og som trener fire - fem ganger i uka. De som

kjører mye, deltar i mer enn 20 løp pr år. Det er stort sett fedre og tidligere aktive

kjørere som brukes som trenere. Leder for klubben, Roald Stenvik, understreker at

det er viktig å ta vare på bredden i klubben samtidig som man legger til rette for de

som har et ekslra talent. Som i andre motorsporter for barn og ungdom, er det et

krav at foresatte må være med under treningen. Dette gjør at man bygger et godt

miljø. Det faste samlingspunktet er hver torsdag kl. '1 9:30 med vafler, kos og kaffe,

en fellespause som samler over hundre personer i klubbhuset.



Ungdommer i Norgeseliten
Bredden er viktig, men talentene finnes absolutt også i Vaulali! Det er foreløpig ikke

veldig mange.lenter som kjører trial, men i Vaulali er fjorten år gamle Huldeborg

Barkved et av de største talentene. Hun kom blant annet på tredje plass i ungdoms

EM i Polen i 2014, er med i Team Noruay's satsingsgruppe og er regnet som det

største jentetalentet hittil i Norge innen trial.

En annen io(enåring, Kristofter Mæland, har også høye ambisjoner. Han kom på

andreplass i ungdoms-Nc gutter 2014, er plukket ut som kjører for et privatteam av

importører innen trial, og deltar på hyppige treningssamlinger.

Huldeborg Barkved er den første i klubben som kiører fullt EM runde (ltalia,

Belgia og Sveits).

Nytt klubbhus
Alle i klubben er mektig stolte over det nye klubbhuset, som stod ferdig i 2012. Del
var et stort prosjekt med en kostnadsramme på NOK 5 mill. inkludert dugnad. Dug-

nadsinnsatsen er beregnet til NOK 1,3 mill., egenkapitalen var på en halv million.

Prosjektet fikk NOK 1,7 mill. i støtte, blant annet 1 million fra Strand kommune. Siste

rest har inntil nå vært finansiert ved hjelp av banklån og private lån, klubben håper å

få tildelt tippemidler nå i 2015.

-Uten all den flotte dugnadsinnsatsen, både for å få på plass finansieringen og under

selve byggingen, hadde dette ikke vært gjennomførbart, sier en stolt klubbleder.

Klubbhuset leies ut både til medlemmers privatarrangementer som konflrmasioner,

brylluper, o.1., samt til bedrifter, politiske partier og alle som måtte være interessert,

så lenge arrangementet er rusfritt og det ikke kommer i veien for egen aktivitet

Driften går faktisk med et lite overskudd.
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Bronse NM Lag 2014 Junior. Fra venstre: Kristoffer Mæland, Mathias

Vostea Simon Stenvik og Moften Melberg

Medlemskapet i MA-Ungdom viktig
Vaulali Trialklubb ønsker å ha en reell rusfri profil. l\iledlemskapet i MA-Ungdom er

med på å bygge opp under det, og betyr mye for klubben. - Dessuten synes ung-

dommen det er kult, mener Stenvik. MA-Ungdom logoen er godt synlig under løp og

arrangementer, men det kunne vært enda mer profilering, sier han

Dette året arrangerer klubben åpningen i Norges Cupen og stiller da med '100 funks-

jonærer på løpsdagen. Første runde av Norges Cupen kjøres her i april.

En stor, årlig happening der alle deltar, er MA-Ungdom Trialweekend. Arrangementet

går på rundgang på Sør og Søruestlandet. Vaulali var arrangØr i 2012, og i år er det

Søgne sin tur, Dette er sosialt og morsomt for hele familien.

Råd til andre klubber
På spørsmål fra oss om han har noen råd og tips til andre som driver en klubb,

svarer han at det kan være farlig å bli for spisset. I stedet bør man tenke både

bredde og topp, og har en jevn balanse på det. Målet for Vaulali klubben er å ha et

godt tilbud både til de som vil satse ekstra og til de som vil ha en givende hobby Det

sosiale og det inkluderende er veldig viktig.

- I klubben vår har vi en veldig «hjelpende ånd», forteller han. Alle hjelper alle, med

mekking, når noe skjærer seg, vi arrangerer basarer og loddsalg hvert år' og med-

lemmene stiller på dugnad. Dette er en stor drakraft som vi er uhyre takknemlig for,

avslutter han.

Denne artikkelen var oppinnetig utgift i MA (Motoiøremes Avholdsforbund). Saken er gjengitt

med tillalelse fre MA.
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Trial trening i

Nordmarka
Tekst og foto: Torbjørn Vidnes

En del av foreldrene og utøveme i klubben er samlet til trening.

Vaulali Trialklubb kjører felles treninger hver torsdag gjennom hele skoleåret. Dette

er en felles samling med både kjørere, trenere og foreldre. Treningene starter opp

klokkenlSlSmedetfelleskiørermøtemedfordelingavtrenereog treningsområder

- mange møter likevel opp litt tidligere for å få varmet opp syklene og førerne.

Treningene varer fra 1 830 til 1 930 fØr det er samling i trialhuset med mat for både

kropp og sjel. Noen ganger tilbys det gratis havregrøt - i tillegg selges det vafler,

toast, frukt og grønt. Ja, det tilbys også sukkerholdige varer for de som trenger det

"lille ekstra", men det er langt fra et snopegilde. Drøsen mellom foreldre og kjørere

går fritt og det er et fint samlingspunkt for alle - både utøvere og foreldre hyg-

ger seg. Hver torsdag er det også en andakt. Noen ganger er det andakstholdere

utenfra klubbmiljøet, men vel så olte er det noen av foreldrene som har tatt på seg

ansvaret.
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Etter møtet er det ut å kjØre igjen

for de som ønsker det. Her er
det mer frikjøring på tvers av

klassene. Per i dag har klubben

kjørere som satser for å kjøre

runder i EM, mens andre igjen er

fornøyde med å kjøre på klub-

bens eget område. Uansett nivå

og ambisjoner er det bra for både

foreldre og kjørere å få delta i det
gode sosiale fellesskapet som en

fellestrening er.

En god del av kjørerne trener

også på andre ukedager og i

midten av januar startet Vaulali

Trialklubb opp med treninger På

lørdagene fra 11-15 med innleide

trenere for de som ønsket det -
her var det påmelding rett etter
jul og det betales litt ekstra for å

lønne trenerne. For tiden er det
kjørere fra C til A som har benyttet

seg av dette - men tilbudet har

vært åpent for kjørere i alle klass-

er. Målet har vært å gi et tilbud til

de som har ønsket å kjøre mer

trial sammen med andre kjørere.

Trenere ble hentet fra gamle

kjørere i trialklubben som ikke

lenger er fullt så aktive, men som

likevel kan bidra med mye god

kunnskap og kompetanse til de Noen ganger må man hielpe litt til.
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yngre kjørerne - en av trenerne (Tor Bjørnar) er sågar innleid fra Forsand. Spe-
sielt verdifullt er det at de som selv har kjørt trial vet litt om hvordan de som står på
sykkelen føler det når de skal ned en bratt bakke - eller opp høyt stup - eller skal
hoppe fra en stein til en annen. Dette er spisskompetanse som idealistiske forelder
dessverre ikke ofte innehar selv.

Det er dessuten ofte slik at en trener som selv har kjørt vet hvilke knapper han skal
trykke på for å få kjørerne gjennom nye utfordringer.

ldealistiske foreldre er noe klubben som helhet har god nytte av, og uten foreldrene
hadde klubben ikke væ( det den er. lnnimellom treningene på lørdagen er det derfor
god tid for foreldre til å slå av en drøs, plukke opp nye mekke-tips, drikke en kopp
kafie ellertre, være med og rydde nye områder i skogen eller rett og slett bare kose
seg sammen med ungene og de andre voksne. Før Norgescup har det derfor vært
stor aktivitet blant veldig mange ildsjeler for å ferdigstille nye områder det kjøres i.
Aktiviteten har også vært stor for å få på plass nye lysmaster som lyser opp store
deler av området på kveldstreninger.

I ettertid ser vi at dette treningstilbudet har båret mye frukt. De yngre kjørerne høster
gode erfaringer av de eldre, og alle lærer av å kjøre sammen med andre. Gode
vennskapsbånd knyttes og båndene mellom foreldre og unger styrkes.

Man kommer ikke utenom å mekke i tialen. Foreldrene er gode til å backe opp
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