Vi i Gjerstad Trialklubb har gleden av å invitere hele trial Norge til årets Norgesmesterskap i
trial. Dette blir arrangert 21 juni på Brokelandsheia trialområde. Vi håper nå og kunne
arrangere et stevne som vi virkelig kan være stolt av.
Brokelandsheia trialområde ligger i rett ved E18 i Aust-Agder, ca. 8km i fra Telemarks
fylkesgrense i øst og ca. 50 km i fra Arendal i vest. Ta av hoved avkjørsel til Brokelandsheia,
depoet ligger da ca. 200 meter østover på nordsiden av E18. Dette er ved «Rock Solid
Solution» bygget.
Depoet åpner først kl: 1215 fredag, dette på grunn av da er arbeidsdagen for de ansatte på
denne bedriften slutt. Dette ber vi alle akseptere. Men for de som kommer tidligere, så er det
god plass på flere områder rett utenfor depoet eller på vårt trialområde.
GPS-koordinater: 58°49'29.1"N 9°4'31.7"E / 58.824757, 9.07548 (Se kart)

Vi har fått en veldig god avtale med: Hjembu gård, som tar seg av all matservering i depoet, de
stiller her med mye spennende mat:

Hjembu gård er etterhvert blitt viden kjent for sin elgpita og hjorteburger. Men det må også
nevnes at de lager fantastiske pølser, med råvarer fra egen gård. På gården har de frilandsgris, storfe
og lam. I tillegg er de et av Sørlandets største viltslakterier og mørner kjøttet på egen gård
http://www.hjembu.jupiter.aleo.no/

Status klasser:
NM Senior, fra og med det året du fyller 13 år. Fri ccm, A og E nivå
NM Junior, fra og med det året du fyller 13 år. Fri ccm, B og A nivå
NM Kvinner, fra og med det året du fyller 13 år. Fri ccm, KD til KE nivå.

NC status klasse:
NM Veteran, fra og med det året du fyller 40 år. Fri ccm, D til A nivå

Ikke offisielle klasser:
Nasjonal åpen, fra og med det året du fyller 13 år. Fri ccm, blå piler B og A nivå.
Åpen, fra og med det året du fyller 13 år. Fri ccm, grønne piler D til A nivå.

Dette er første året vi kan kjøre ikke offisielle klasser sammen med NM i trial, håper på at
mange lar seg friste til å prøve seg i NM løypene. Nasjonal åpen (blått spor, samme som
junior) og åpen (grønt spor, samme som damer og veteran).

Påmelding: 06.06.14, elektronisk i henhold til prosedyrer beskrevet av NMF.
Husk: Lisens, medlemskort og kvittering hvis du har forhåndsbetalt. Minder som følger på
sykkel, skal bruke start nr.vest og vise gyldig lisens og medlemskap.

Transport ca. 3 km pr. runde å kjøre (1,5km å gå). All kjøring utenfor trialområde er kun
tillatt i oppmerket område. Transport til seksjon utenfor ordinært trialområde er åpen kun
på løpsdag. Trialsykkelen skal skyves ved kryssing av fylkesvei og v/andre innkjørsler.
Overtredelse kan føre til utestengelse eller diskvalifisering. Trening skal kun foregå i det
ordinære trialområde.

PROGRAM:

Fredag:
Kl: 1215 Depoet åpner
Kl: 1400 Kiosken åpner med skikkelig gourmet mat
Kl: 1900 – 2100 Innsjekk og teknisk

Lørdag:
Kl: 0730 – 0845 innsjekk og teknisk
Kl: 0900 Åpning av NM 2014 v/Ordfører Kjell T. Grunnsvoll
Start: siste startende går ut kl: 1100.
Kl: 1530 Underholdning i fra scenen
Ca. kl: 1620 Premieutdeling

