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lSre tue rrerlg'til UardenM et for Uidar-seier
(ontroll. Så våknet gjestene fra
Åsane. Tommy Gad§tad startet

Lassa i det 90. minutt. Mads opphentingen i det 51. minutt.
Bøgild sendte Vidar opp i ledelsen Marcus Stueland reduserte på nytt
etter to minutter. Kvarteret senere i det 83. minr.rtt før Joakirn V.
økte Geir Andr6 Herrem til 2{, og Hammersland sørget for 3-3. Men
3{ få minutter før pause. Det så Bjørnsen ville det annerledes med
ut som at rødlrøyene hadde full sin scoring i kampens siste minutt.

@2{t.Rød-
og hvftstriperrc fra Vardeneset
ffit ril.*hn npt tabellnabo
Øystese, o§, gnkk dermed forbi
helgpns nptstarder med ett
poerq,på
ger 16 på
sion ænde$qg syv etter 14 kamper.

Begge målene kom iførsteom-
gang. Christoffer Bigseth Olsen
curlet hjemmelaget iledelsm etter
14 minutter da han satte balhn i

det lengste hjørnet tra drøye 20
meter. Joachi Baardsen satte
inn kampens sbte n6l tre minut-
ler lør pause. Joachim Baardsen
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IOFFESIE HIilIIEB: Det var ingen enkel oppgave å komme over det siste hindret i finalen. Her svever Martin nHammer llme»
Hemmer fra Hobøl Motorklubb tre meter over bakken.

Tekst og foto: Arne Birkemo
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Vanligvis
konkurrerer

- ligvls i shogsn,
Der er det ikke
så mye folk og
ser på. Det er

iliii: ekstra kult å
kjøre foran så
mange folk, for-
teller Sander

a) Meling (19) fra
: Riska Motor-! sykkelklubb.

Riska-karen var den eneste
lokale som gikk videre fra
kvalikrundene og til semifi-
nalen under stevnet ved olje-
museet lørdag.
- Det gikk bedre enn jeg

hadde forventet, så er jeg for-
nøyd, sier 19-åringen.

Vol«sende sport
Det er første gang Stavanger
X-trial har blitt arrangert.
- Norge er blitt en A-nasjon

i internasjonal sammen-
heng. For å få sporten til å
vokse mer, er vi nødt til å
markedsføre den. Derfor er
vi her for å vise oss fram for
publikum, forteller Martin
Haga i Riska Motorsykkel-
klubb.

Nå vil han og resten av ar-
rangØrene gjøre stevnet til
en årlig konkurranse.
X-trial er en motorsport

Ientet har klare ambisjoner.
- Å vinne her viser at jeg er

en av de mest talentfulle fø-
rerne. Det store målet er å
komme meg til VM, sier Gil-
je Haga til RA.

Neruøs vinner
Av de fire flnalistene var det
Ole Kristian Sørensen (19)
fra Flosta Trialklubb som
gikk av med seieren til slutt.
Sørensen ledet etter de to
første seksjonene.
- Den siste seksjonen var

helt klart den vanskeligste.
Jeg var kjempenervøs, for
jeg var redd for å miste ledel-
sen, sier seniorvinneren.

Arendal-karen synes det
var stas å få kjøre foran Sta-
vanger-publikumet.
- Det var god stemning,

sier han.
abi@rogalandsavis.no
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HffT: Å troppe ned fra denne contai-
neren var det siste hinderet i den første
seksjonen ifinalen.

X-trailguttene i
skogen med lite
publikum. Lørdag
hadde de stevne
midt i sentrum for
første gang.

- I andre land kjører man X-
trial innendørs. I Norge har
vi ikke slike flotte haller med
hinderløype, så vi kjører van-

Det var
skikkelig

digg å vinne, og
slå de andre som
er tra 15 til 18 år.
. Sondre Gilie Haga (14)

hvor førerne kjører ulike
hinderløyper. Førerne skal
gjennom løypa på under en
viss tid, og det er ikke lov å ta
føttene ned i bakken. Da blir
man straffet med prikker.

Yngsbmann uar best
Det er ikke lett å kjøre og ba-
lansere over ulike hinder,
hoppe opp på og ned fra con-
tainere. Det kan 14 år gamle
Sondre Gilje Haga skrive un-
der på. Hommersåk-karen
vant juniorklassen, og slo
førere som var flre år eldre.
- Det var skikkelig digg å

vinne, og sIå de andre som er
fra 15 til 18 år. Påforhånd hå-
petjeg på topp tre. Jeg hadde

trent mys i
forkant. Van-
Iigvis trener
jeg tre til fern
dager i uken,
sier den tøffe
14-åringen,
som har
kjørt trial i
seks år.

Det unge ta-

YIIGST OG BEST:.Sondre Gilje Haga (14) fra Riska Motorsykkelklubb vant junior-

klassen, som konkunansens yngste deltaker. - Kult å slå 18-åringer, sier den stolte
vinneren til M.

TRYIIEI: Det er ikke alltid like lett å balansere sykkelen på betongelementer
som absolutt ikke er ment til å kjøre motorsykke! på. Det gikk heldigvis bra for
Mardon Moi frå Sørlandets trialkiubb.


