
Terje Glomset 

GREN: TRIAL 

KLUBB: SKODJE TRIALKLUBB 

Foreslås til kategorien  
 

Årets forbilde 



Begrunnelse 
                          Terje Glomset har over mange år 

blitt et kjent og kjært navn i det 
norske trialmiljøet. Han er en 
person som sprer godt humør hvor 
enn han beveger seg. Smilet er 
alltid på lur, han hilser på alle og er 
høflig mot funksjonærer.  
 
En tvers igjennom godhjertet 
person, som står for både 
engasjement og idrettsglede. Uten 
tvil et forbilde for alle andre, både i 
og utenfor motorsporten. 
 
  



Begrunnelse forts. 
 Terje legger ned utallige timer i 
trialsporten, både i jobb og fritid. 
Som aktiv utøver deltar han på en 
rekke løp, blant annet norgescup I 
klasse Nasjonal Åpen. Her har han 
vunnet 4 av 6 løp I år.  

 Som regel kjører han sammen med 
sine tøffeste konkurrenter, og deler 
uselvisk både taktikk og sporvalg 

 Han er også miljøarbeider på 
Setesdal Folkehøgskole. I tillegg til å 
følge trialundervisningen, gjør han 
sitt for at unge motorsportutøvere 
skal få et år med kjøring, læring og 
gode opplevelser 



Litt sliten, men like blid 



 Terje stiller alltid opp for de som 
trenger det. Han har vært minder 
for både Ib Vegard og Erika på løp 
både i Norge og i utlandet. 

 Til høyre er han i aksjon som 
minder for Erika. Det endte med 
en bronsemedalje I NM.  

  

Begrunnelse forts. 



 Når det norske landslaget trengte 
en sjåfør som kunne kjøre til 
Spania med sykler og utstyr var 
ikke Terje vond å be. Han tok også 
med seg trialelevene fra SFH, som 
fikk et minne for livet med å 
oppleve VM fra innsiden sammen 
med landslaget.  

Som om ikke det var nok stilte han 
opp som minder under løpene og 
mekaniker, sjåfør og alt-mulig-
mann resten av tiden.  

Begrunnelse forts. 



 Terje er en ekte gullgutt, både på 
og av trialsykkelen. Et strålende 
forbilde, og det er et privilegium å 
ha ham i trialmiljøet! 

Begrunnelse forts. 


