
Spaniatur januar 2014 

Første nyttårsdag kjørte Morten Sandin, Julian Berntsen, Petter Bjerlin, Tøger Trettsveen og 

Ib Vegard Andersen om bord på Colorline i Oslo. Kursen var sydover mod Nord-Spania, der vi 

som alle foregående vintre har kjørt trial hos Jordi Pascuet i Pyrineene. Colorlinebåten tok 

oss til Kiel i Tyskland, og derfra er det 1900 km. Håkon Pedersen kjørte også fra Bergen første 

nyttårsdag og møtte oss her nede, og vi har alle seks nordmennene trent sammen. 

 

Pascuet Offroadsenter ligger 700 m over havet og har vært basen under oppholdet, men vi 

har også forflyttet oss til Barcelona som er trialens mekka. Der finnes det utallige 

trialområder, og hele trialeliten holder til der (Bou, Raga, Fajardo med flere)! På Pascuet 

Offroadsenter er det uutømmelig med trialområde – alt fra indoor, bakker, bekk og steiner. 

Det finnes også et stort enduro løypenett og flere crossbaner store og små.  

 

Utsikt fra Tora d’ Tost (Pascuet Offroad center). Bilde: Petter Bjerlin. 

Treningsgruppa har fungert bra sammen. Det er en gjeng med dyktige trialutøvere og 
humøret er alltid på topp! Enten kommer Petter med en morsomt påstand ingen har hørt 
før, eller Ib Vegard slår av en grovis.. Vi har vært heldige med været. Det kan bli litt kjølig på 
natta, men med solen som steker på dagtid, bikker gradestokken fort 15 grader og på de 
beste dagene enda varmere! Utenom all trialkjøringen har vi også hatt fysisk trening. Jogget 
den berømte veien opp til Tost og verkstedet har vært treningsstudioet vårt! Vi har hengt 
trialstyre i taket for å kunne ta hang-ups og betonggulvet har fungert fint under Bieber-test 
med mer. 



Bjørn Berntsen og Viggo Bjerlin kom på helgebesøk etter 
første uken. Frem til de kom så hadde det gått mye i pasta 
med diverse tilbehør, men de lagde førsteklasses middager 
og bodde i en av utleieleilighetene til Jordi.  

 
Det beryktede veihoppet i Spania. 7 meter langt og 4 
meter høyt! Ikke mange som har forsøkt, men de få som 
har: klarte det. Bilde: Julian Berntsen. 
 

Vi hadde egentlig planer om å testkjøre den nye bussen til 
Ib nedover, men den leverte vi på verksted før vi kjørte for 
å sette inn splitter ny motor så den er klar til neste 
Spaniatur i midten av februar og resten av sesongen! Neste 
turen startes med et kick-off av første klasse: vi drar for å 
se på verdenseliten i både trial og enduro slåss om VM-
seier inne i det store St. Palau de Jordi midt i Barcelona (X-
trial runde og SuperEnduro runde). Det blir kjempe gøy! Vi 
skal også selv konkurrere på neste tur, da skal vi kjøre et 
Spansk mesterskap for å se om vi har hatt fremgang fra i 
fjor og se om vintertreningen fungerer. Vi satte kursen 
hjemover 17 januar og ankom kaia i Oslo søndag 19. 
januar. 

 

Se filmen vår fra første oppholdet: 
http://www.youtube.com/watch?v=RwqkxC23ThU 
(ADVARSEL: Mange heftige kræsjer! Hehe) 

 

Hilsen Los Locos Noruegos en España! 

 

 

 

 

 

Flere bilder på neste side! 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=RwqkxC23ThU


 

Julian Berntsen på treningsområdet Gava like ved Barcelona! 

 

Morten og Tøger tar en pust i bakken! 



 

Team Ib’s Trialfun bussens trolig siste tur til Tora d’ Tost! 

 

Ib Vegard i Gava! 


