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Osloungdommens Motorsenters Trial-Klubb (OMS) ble stiftet 12. desember 1978, 

og en av de aktive utøverne i trial på den tiden var Fred Willy Olsen. Han var også 

en timeansatt medarbeider ved det kommunale motorsenteret fra august 1977, ved 

siden av sin stilling som motorlærer ved Nordseter skole. Da den nye klubben var 

etablert, meldte Fred overgang til OMS. 

 

Vi kjente Fred under navnet ”Lynet”. Han hadde 

stor sportsglede, og kunnskap om alt tilknyttet trial, 

og han trivdes best når han kunne være en 

”skogens mann”, som han sa, hver gang han dro av 

gårde på sykkelen med ryggsekken fylt av farget 

kartong og merkebånd for å legge nye, utfordrende 

løyper til de mange løp OMS har hatt ansvaret for i 

de drøye 10 årene han fikk være ildsjelen i klubben 

vår. 

 

”Lynet” var full av artige påfunn – ett av disse var 

Gulløksa.  

 

Han hadde en fin bjerkekubbe med fra skogen, delte den i to, og sprayet en liten 

øks med gullmaling før han slo den ned i bjerkekubben, og mente at dette burde 

være en heder til beste arrangør av trialløp – og slik ble det. 

 

NMF’s trialkomité delte ut Gulløksa for første gang under Sportsmøtet i 1983. Den 

ble tildelt   OMS – og her må det understrekes at Fred ikke var medlem i komiteen. 

 

”Lynet” laget den første. Senere var det medlemmer i komiteen som sto for dette – 

bl.a. Kjell Hølland fra Sandnes. 

OMS har mottatt Gulløksa flere ganger i tillegg til den første: i 1984, 1985, 1986, 

1995, 1998 for VM-finalen og siste gang i 2006 for NM Lag, som ble gjennomført i 

samarbeid med flere av klubbene i det som nå er Region Øst. 

 

OMS mistet sin formann, inspirator og drivkraft da ”Lynet” døde 4. august 1990 – 

bare 44 år gammel. 
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