
Priv. til Red.: Skodje Trialklubb arrangerer NorgesCup Trial 

Skodje Trialklubb arrangerer NorgesCup trial, runde 5 og 6 (NC5 og NC6) 3. og 4. september. 

 

Tid: • lørdag 3. september (NC5) og søndag 4. september (NC6) 

• start siste kjører kl 11 lørdag og søndag, start første kjører beregnes fra 
ant påmeldte, ca kl 9:30 og deretter minuttstart 

• Kjøretid max 6 timer og 20 min. 

• premiesermoni lørdag og søndag ca 17:30 - 18:00. 
 

Sted: Håhjem Industriområde, Skodje 
 

Akkreditering: post@skodjetrial.no  
pressekontakt Tor Christian Solevågseide, 907 25 155   

 

Om Skodje Trialklubb 

Skodje Trialklubb er en aktiv klubb med over 40 aktive kjørere i alle aldersklasser og nivå. Vi har 

i mange år vært av de mest aktive i Norge, og har hatt kjørere både i Norgeseliten og 

internasjonalt. Vi er en klubb med et sterkt samhold mellom utøverne, og et godt sosialt miljø for 
både utøvere og familiemedlemmer. 

 
Klubben er organisert i Norges Motorsportforbund og er en av 5 klubber i Trial Region Midt.  

Vi arrangerer selv treningssamlinger og årlige regionsløp. Annethvert år er vi også vert for 

KFUM/KFUK sommerleir hvor trialkjørere fra hele landet samles for trening på sitt eget nivå.  

Skodje Trialklubb holder til på Håhjem Industriområde, Skodje. 

Om Trial 

Trial er motorsportens svar på akrobatikk der målet er å ikke sette foten ned i bakken mens man 

kjører gjennom seksjoner i naturen som steiner, bekker, fjellkanter og andre hindringer. Balanse, 

teknikk og en god dose mot er egenskaper man må besitte for å bedrive denne sporten. 

Om Norgescup Trial 2022 

Norgescupen i trial går over 7 runder.  

• NC 1 & 2 – 14. og 15. mai på OMS, Oslo 

• NC 3 & 4 – 25. og 26. juni på Kokstad, Bergen 

• NC 5 & 6 – 3. og 4. september på Skodje, Ålesund 

• NC 7 – 16. oktober på Søgne, Kristiansand  

 

Cupen er åpen for alle deltagere med gyldig lisens og det kjøres i seks offisielle klasser: 

• Elite – fra året en fyller 13 år 

• Junior - for utøvere fra 13 - 21 år  

• Kvinner elite - fra det året en fyller 13 år  

• Kvinner junior - for utøvere 13 - 21 år  

• Ungdom - for utøvere 13 - 16 år  
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• Veteran - for utøvere fra året en fyller 40 år 

I tillegg konkurreres det i uoffisielle klasser: 

• Åpen blå - fra året en fyller 13 år 

• Åpen gul - fra året en fyller 13 år 

• Åpen grønn- fra året en fyller 13 år 

• Åpen fri – fra året en fyller 13 år 

• Rekrutt Vanskelig – fra 11 til 12 år 

• Rekrutt Lett – fra 11 – 12 år 

I NC 5 & 6 på Skodje kjøres det i 12 eller 15 seksjoner i 2 runder. Åpen Fri / Rekrutt lett kjører 3 

runder men bare 7 seksjoner. Seksjonene ligger i terrenget, men det blir også minst en seksjon lagt 

lett tilgjengelig for publikum / presse. 

Sammenlagte resultater, offisielle klasser, etter runde 4: 

http://www.trialavisa.no/resultater/Norskelop2022/NC/NC_sammenlagt_etter_Bergen.pdf 

 

Lenker 

https://www.skodjetrial.no/ 

https://nmfsport.no/motorsykkelsport/trial/ 
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