1:1 = Lars‐Erik : Ola Andre
NM 1. og 2. runde i Bergen, 25/26 mai
Årets første NM helg ble arrangert av Bergen Trial Team, et stevne som var forbundet med stor spenning. Ikke bare om hvem som
ville ha nesen foran i år. Hvor mange ville delta i de 3 NM klasser ? Hvordan ville seksjonslegging klaffe med den planlagte progresjon
for samkjøring av forskjellige klasser ? Hvordan ville økonomien for klubber falle ut ?
DELTAGERE: Det kom 42 førere, altså kanskje som forventet av de fleste spåere, derved var rammen satt for en god oversikt for
publikum og presse. 25 i Elite, 7 jenter og resten Juniorer.
SEKSJONER: Etter første dag gikk debatten både saklig og noen plasser hissig ‐ tilfreds var man ikke. Det viste seg at eliten hadde det
alt for lett, noen juniorer også. Derved kom beviset for at det er uhyre vanskelig å legge inn en vanskelighetsgrad som "passer". Tar vi
den virkelige eliten ‐ som består av 8‐10 førere så kunne disse kjøre de fleste seksjoner prikkfritt, at klassen er fylt opp med 15
førere av en noe lavere standard endrer ikke noe på den kjensgjerningen at eliten ikke fikk utfordringer med unntagelse i 2 seksjoner
‐ men også disse kunne "nulles" av de beste. Trialutvalget bør altså finne på noe fornuftig. For jentene var det passe og juniorene
hadde også "greie" seksjoner. Kanskje var seksjonene noe kjedelig, mye av det samme hele tiden, men å legge seksjoner er en av de
vanskeligste oppgaver i vår sport, det er altså lett å kritisere men vanskelig å gjøre det bedre.
ØKONOMI: Representanter for klubben ga klar uttrykk for at de håpet å få stevnet i balanse. Men overskudd som på tidligere stevner
med flere klasser var ikke mulig, derved svekkes klubbkassen. Klubber må tjene penger for å kunne yte service og trivsel til
medlemmer. Det var ingen trengsel på kiosken, de som er vant til å stå i kø på et vanlig stevne kunne i stedet bli ekspedert av 3
sjarmerende "dugnadere" samtidig. Det er en tankevekker. Einar Tveter (GasGas importør og undertegnede kunne også i en samtale
med en representant for Trialutvalget nevne at å reise med servicebil til et slig stevne gir et dundrende underskudd, også noe å
tenke på fordi dersom bransjen i lengden får sterk økte utgifter kan det gå ut over servicen.
SPORTEN: Det viste seg snart at pallen ville bli besatt av de førere som hadde tunga rett i munnen under hele løpet, i toppen av
eliten var det så lett at en enkel miss feide deg nedover resultatlisten. Det ble da også skjebnen for Ola Andre Svendsen på første
dagen. Han sto med dekket i kontakt med sidemarkeringen, faren mente at det skulle gå greit, derved fortsatte Ola å kjøre og
båndet røk ‐ 5 prikker og vekk fra øverste palltrinn. (pappa fikk ikke kjeft). Lars Erik hadde konsentrasjonen på topp og klarte seg
med 5 prikker på begge runder. På andre dagen var seksjonene noe glattere og et strå kvassere. På nytt viste det seg at kampen sto
mellom de samme 2. Skodjes store håp ‐ Kenneth Larsen, kjørte et merkelig spor (mens alle andre valgte et annet spor som til og
med en rekke juniorer nullet) som resulterte i total 5 prikker, uten disse prikker kunne han ha vunnet løpet. Lett å være etterpå
klok. Hobøls "gamle" sønn Andreas Greaker tok 3. plassen på andre dagen.

På slutten av 2. dagen hadde både Lars Erik Fremstad 11 prikker og Ola Andre Svendsen 10. Det viste seg at Fremstad mente seg
feildømt i en seksjon hvor han fikk 1 prikk av dommeren. Hva som var riktig vites ikke av TrialAvisa men Fremstad la inn protesten
(med 10 prikker ville han ha hatt fortrinn pga enere i hans favør), protesten ble dog avvist. det er alltid synd når protester kommer,
for å markere sin utilfredshet stilte han ikke opp på pallen.
Hos Juniorene kom lokalmatador Ronni Hanseth høyt opp, henholdsvis 3. på lørdag og 1. på søndag. Thomas Schie kjørte jevnest med
1. + 2. og viser derved sterke kort for sesongen. De som lurer på hvordan det har seg at noen navn dukker opp både i senior og
juniorlisten, til og med med forskjellige antall prikker ‐ har svaret i at de kan melde seg på i begge klasser, og i junior er det de 2
antatt vanskeligste seksjoner som ikke teller.
Det stilte 7 jenter opp, deriblant Anette Fjeld ‐ ei spe jente fra Bærum som just fylte 17. Hun ble sist men kjempet som en løve. har
hun evnen til å fortsette slik og en bra trener kan hun komme langt. Siri Minken sliter med et ryggproblem og måtte gå på
smertestilende på søndag, la oss håpe at det bedrer seg for den sympatiske jenta. Ellers overrasket Lene Dyrkorn, har aldri sett
henne kjøre så bra tidligere. Kjersti Flå har hatt mye skolegang og til dels prioritert annen idrett ‐ noe som gjenspeiler seg i
resultatet.
1. NM runde 25.05 SENIOR

2. NM runde 26.05 SENIOR

1. Lars Erik Fremstad, NMK Oslo, Montesa, 5

1. Fremstad, 11

2. Ola Andre Svendsen, Asker T.K., GasGas, 9

2. Svendsen, 10

3. Kenneth Larsen, Skodje, Beta, 10

3. Greaker, 13

4. Frode Tvervik, Notodden, Sherco, 14

4. Larsen, 15

5. Andreas Greaker, GasGas, Hobøl, 16

5. Ronni Hanseth, NMK Bergen, Montesa, 24

6. Henning Hauge Nilsen, Skodje, Scorpa, 16

6. G. B. Pedersen, 25

7. Geir Børre Pedersen, Sørlandets TK, Beta, 20

7. Hauge Nilsen. 26

8. Thomas Schie, Nesodden, Montesa, 22

8. Tvervik, 30

9. Sigbjørn Kjos, Hobøl, GasGas, 22

9. Schie, 31

10. Per Chr. Berggren, Nesodden, Montesa, 23

10. Kjos, 32

JUNIOR

JUNIOR

1. Thomas Schie, Nesodden, Montesa, 9

1. Hanseth, 14

2. Per Olav Haug, Hobøl, GasGas, 14

2. Schie, 18

3. Ronni Hanseth, Bergen, Montesa,18

3. Pedersen, 18

4. Steffen Solheim, OMS Oslo, Montesa, 26

4. Haug, 26

5. Mardon Moi, Sørlandets TK, Beta, 28

5. Solheim,37

6. Stian B. Pedersen, OMS Oslo, Montesa, 30

6. Øyvind Neerland, Kleive, Beta, 41

7. Thomas Timenes, NMK Kr.Sand, Sherco, 35

7. Berge, 50

8. Daniel Skulstad, Bergen, Montesa, 53

8. Mardon Moi, 51

9. Fredrik Berge, Vaulali, GasGas, 53

9. Timenes, 55

10. Erlend Friesvold, Hobøl, Sherco, 60

10. Friesvold, 60

KVINNER

KVINNER

1. Siri Leidal Minken, Crossover Sport, GasGas,26

1. Linda, 29

2. Linda Meyer, NMK Notodden, GasGas, 28

2. Lene, 37

3. Lene Dyrkorn, Hobøl, GasGas,44

3. Siri, 54

4. Kjersti Flå. Heistad, Sherco, 52

4. Eirin, 61

5. Eirin Våge, Sørlandets TK, Sherco, 61

5. Kjersti, 71

6. Ingrid Børresen, Trøgstad, Montesa, 83

6. Ingrid, 74

7. Anette Fjeld, Asker TK, GasGas, 104

7. Anette, 102
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Stevneleder Svein Solberg profil i depot, "GasGas
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med værgudene
Andre
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Schie i fin driv, Hanseth
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"målgang" gikk han i kne. prikker !
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Fjeld, jente med tæl !
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