
 

 

Velkommen til Norgescup runde 5 & 6, 

 3. – 4. september 2022 på Skodje 

 

 

Skodje Trialklubb har den store gleden av å invitere til Norgescup 5 og 6 i trial. Vi gleder oss til å få 

besøk av Norges trialfamilier, til flotte dager i skogen på Skodje. 

Påmeldingsfristen er 19.08 for NC 5 og 20.08 for NC 6, etter dette blir det tilleggsavgift på kr 150 for 

rekruttklassene og kr 300 for de andre klassene. 

Den flotte trialbana vår finner dere på Håhjem industriområdet på Skodje. Når du tar av på E-39, 

følger du veien forbi båthavna, til du kommer til en motorsykkelklubb, der er depot på høyre side på 

Vasto anlegg sitt flotte område. Hvis du kjører forbi motorsykkelklubben, og fortsetter på veien, 

kommer du frem til Skodje trialklubb sitt anlegg.  

 

Ved spørsmål, ta kontakt med leder i Skodje Trialklubb: Lars Erik Støle tlf. 91747859 

 

Påmelding Isonen: 

NC 5 

https://isonen.no/event/cl58oe6rp92036014ni2w7lhwe1 

 

NC 6 

https://isonen.no/event/cl58q2q3h93155214nigu0s0zgl 

 

https://isonen.no/event/cl58oe6rp92036014ni2w7lhwe1
https://isonen.no/event/cl58q2q3h93155214nigu0s0zgl


Depot  

Vi har i år vært heldig å få låne Vasto anlegg sitt område, som ligger helt inntil Marka på trialområdet 

vårt (for dei som er kjent). Der vil det bli merket opp plasser for alle som ønsker depot, og dere må ta 

kontakt med depotansvarlig som vil vise dere plass i depot. Det blir tilgang på strøm, toalett i depot 

og toalett og dusj på klubbhuset. Det blir også mulighet for dusjing på Vika feriesenter etter løpene. 

Avgiften er kr 400, som betales ved påmelding i Isonen. Depot åpner fredag 02.09 kl 17.00, da det er 

arbeid på området, har vi ikke tilgang tidligere enn dette. Transport mellom depot og 

klubbhus/sekretariat med trialsykkel, skal kun foregå gjennom trialområdet vårt, og IKKE på asfaltert 

bilveien. 

 

For dere som ikke skal bo i depot, er parkeringen fra vaskeplassen, nedover veien på venstre side, og 

ved Stokke bygget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overnatting 

Er det noen som trenger overnatting utenom depot, er det en flott campingplass like i nærheten av 

trialbana, som har utleie av campinghytter. Vika Camping  https://vika-feriesenter-as.business.site/ 

Eller Thon Partner hotell Baronen i Spjelkavik 

https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/alesund/hotel-baronen/  
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https://vika-feriesenter-as.business.site/
https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/alesund/hotel-baronen/

