OMS Trialklubb avholdt EM runde i trial 10 og 11 August i Hvervenbukta i Oslo.
Løpet ble arrangert etter nye regler ”Non Stop”, og krevde at både løypelegger og
dommere måtte oppdateres og settes inn i nye regler.
Det var et samarbeid mellom trialklubbene i Øst og under løpet var hele trial Norge med
og gjorde en innsats både som dommere og vakter , det hele kan betraktes som en stor
nasjonal dugnad.
Juryen besto av :
Jury leder:
NMF`s Jury repp.:
Stevneleder:
Teknisk kontrollant:
Miljøkontrollant:
Timekeeper:

Mick Wren
Terje lundevold
Cato Karlsen
Tor Linnerud
Mette Moen Knutsen
Bjørn Berntsen

Det deltok 17 nasjoner, det var i alt 144 startende
og 74 av disse var norske utøvere

o I rapporten fra Jury leder Mick Wren er det notert følgende:

-

Første møte med Jury, alt er allerede på plass, ingen korrigering.
Seksjonene er laget med innsats og ettertanke.
Dommerne var gode og korrekte.
Oppvarmingsområdet var ideelt.
Han var imponert over at det lå klart miljømatter til utlån.
Kommunikasjonen gikk strålende.

o Det ble høyeste skår på alle 52 kontrollpunkter, og det kvalifiserte EM løpet til det
beste løpet i 2013.
o Det ble kommentert noe trang Paddock, men det var beundringsverdig
hvordan en hadde tatt vare på sikkerhet og adkomst. Det var satt ut rikelig med
brannslukker apparater og det gikk vakter på runde.







Godt organisert
Grundig markedsføring bla. NRK i forkant av løpet
Feilfri gjennomføring
Stilig og verdi g ramme rundt EM arrangementet.
Internasjonal omtale fra Jitsie.

EM Junior
1. Ivar Norum, Norge 2. IwanR oberts,
England 3. Martin Karlsen, Norge

EM Championship class
1. Eddie Karlsson Sverige, 2. Luca Cotone ,Italia
3. Pere Borrellas, Spania

EM Women
1. Emma Bristow, Storbr. 2. Lene Dyrkorn, Norge
3. Theresa Bäuml, Tyskland

EM International
1. Mette Fidje, Norge 2. Maritha Christensen, Norge
3. Ingvild Webb Dahl, Norge

Utstyrslevrandørene Motorsyklisten
og Tanberg MC fikk fine
utstillingsplasser i depote.
NMF bil og telt.

Kokkene i gang på
”Stor” kjøkkenet til
OMS. Maten kunne
nytes i Kafèen eller
ute i teltet til NMF`s
bil.

Grilltelt

