Fremstad tar teten, Siri må bryte
3. 0g 4. NM runde, Trøgstad 1. og 2. juni
Strålende solskinn og et velsmurt arrangement ble presentert av Trøgstad KFUM/K Trial, som året før kunne man telte og parkere
rett ved depot. En sjarmerende Ordføreren ønsket velkommen, og deretter ble det en kort andakt. Uansett hva man tror på så kan
det være hyggelig å få noen ord som minner os om at vi skal ta vare på vår neste.
Den nye måten å kjøre NM på trenger noe tilvenning, det går slik som litt rask, plutselig er 4 runder kjørt ‐ og så har vi bare hold på i
en uke ! Førerne må vise hva de er gode for just nå og ikke over en lang periode, som i en del andre idretter bør kurven være plottet
inn til riktig tid. To tøffe løp rett etter hverandre i en helg stiller også større krav til førerens kondisjon og konsentrasjon. Hos noen
deltagere kunne man tydelig registrere at løpet fra "i går" satt i kroppen. Men det er NM det dreier seg om, skal man henge med i
teten må man være i form.
SENIOR: Fire førere skiller seg ut, tre av disse kan fortsatt bli Norgesmester, selv om teorien gjør det mulig at også den 4. har en
sjanse så er det hypotetisk. Unggutten Kenneth fra Skodje dro det lengste strå på lørdag men avstanden til de nærmeste bak var ikke
store biten. Han kjørte konsentrert og bra, det meste stemte, i seksjon 6 imponerte han på sluttkanten ‐ her datt den ene etter den
andre ned også utlendingene, mens Kenneth sto som en påle. Hans klubbkamerat asen kjørte også et av sine beste løp så langt. På
søndagen rykket de beste enda tettere sammen, etter 1 runden lå Greaker, Fremstad og Larsen med henholdsvis 14 ‐ 15 og 16 i tet.
Ola Andre hadde falt av til 21 prikker, det lovet ikke bra for regjerende mester, og til slutt ble det da også en 4. plass. Sigbjørn Kjos
(han med de høyeste hoppene) fikk også en av sine beste plasseringer så langt. Ellers var det jo stor spredning i og med at flere både
a og b kjørere prøvde seg i senior seksjonene.
JUNIOR: Mye fin kjøring var det å se ! Det er moro å se at vi har en god rekruttering og en rekke ungdommer som tar sporten seriøs.
Her var det også de 3 ledende som dominerte resultatlisten, bortsett fra Sørlendingen Moi som beslagla 3. plassen på pallen andre
dagen, ikke noe kondissvakhet å se hos ham. Hele 16 førere stilt opp, det lover godt.
KVINNER: Mye knall og fall denne gangen, selv de beste måtte av pinnen både her og der. Smertelig var det for Kjersti Flå som falt
uheldig i seksjon 6 og hadde store smerter resten av løpet, men Kjersti virker også ute av form for tiden, skolegang, ingen minder,
tidsbruk på annen idrett ‐ det viser seg på resultater. At Siri Minken måtte kaste inn håndkledet på lørdag og ikke startet på søndag ‐
er å beklage. Derved er NM definitiv ute for henne, hun sliter med ryggen og burde streng tatt ta en lengre pause. At Lene Dyrkorn er
fysisk sterk vet vi, men nå har hun også begynt å beherske balansen på alvor, og da ble det ingen overraskelse at hun tok seieren på
søndag, hennes første i NM.
HØRT og SETT: En seniorfører beklaget seg sterk over noen "assistenter" som endrer seksjoner til sin fordel, dersom de ikke slutter

med det vurderer han å legge opp. Noe sterk sagt ‐ men undertegnede overhørte bemerkningen fra en tilskuer mot en "far"....du, har
du begynt som anleggartner ? Det hadde vært ønskelig at dommerne fulgte bedre med. Ellers kan sies at dømmingen fungerte stor
sett greit, i alle fall mye bedre en i fjor. En ting som fortsetter som en farsott hos en rekke dommere er prikken ved å stå stille.
Føreren stopper og setter ned en fot, helt tydelig stillstand mens han tenker seg litt om ‐ da kommer fingeren for prikken som følge
av foten ‐ men prikken for å stå stille kommer ikke.
Unødig var ‐ at en seniorfører kommer på podiet for å hente pokalen og så snu på hælen for å gå til sin bil, der hiver han pokalen
vegg i mellom og smeller igjen døra. Uansett hva man er misfornøyd med ‐ slik oppførsel hører ikke hjemme ved en sportslig
begivenhet.
Seksjonene var til dels tøffe ( i motsetning til Bergen) men med unntagelse av en, var de kjørbare for de beste. Juniorene fikk nok
brynt seg ordentlig, det samme for jentene. Til søndagen hadde Pettersson "myknet" seksjonene noe opp. Seksjonene var varierte og
teknisk krevende, en fin blanding.
Familie Greaker har fått familieforøkelse, man kan vel si at firbente "Tass" hører til familien, nå på sine gamle dager har han fått en
ung kamerat i form av en valp som er blanding av Dachs og Rottweiler, litt av en krabat. Hvordan Dachsen klarte å få det til ? Vel ‐
spør Greaker.
Steinar Fremstad ble skadet på lørdag, det var da poden kom nedover skråningen og landet på faren, da røde kors ville sy skaden sa
Steinar ‐ "det er ikke noe vits å spandere sytråd på en så gammel skrått".
Se resultatlister under bildene.
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