
NMK Haugaland - Avd. Trial

Årsmelding 2009

Ledelse
Årsmelding for 2009 NMK Haugaland - Avdeling Trial.
Trial gruppen har fått med seg flere nye kjørere denne sesongen. I og med at klubben 
forlanger at det skal være en voksen med hvert barn på treningene gir dette flere nye voksne / 
foreldre som engasjere seg i klubb driften. Interessen for Trial er bra men kunne nok vært 
enda bedre markedsført.
Trial området har en meget høy standard, dette gjør det til en av de beste i landet med flomlys.
Vinteren må brukes til service og reparasjon  av klubbens trial sykler. 
Klubben har nå til sammen 6 trial sykler, 4stk standard 50ccm og 2 stk midi 50ccm, og 2 
monty trå trialsykler.   Disse er med noe varierende størrelse og motor kraft slik at en har 
mulighet å tilby sykkel til forskjellige aldersgrupper fra 8 år og oppover.
Vi hadde 2 deltakere på aktivitesleder kurs nå i vinter. Vi har også hatt førere som trenger 
Lisens kurs på Boken for å få dette gjennomført nå i vinter.

Aktivitet
Klubben har hatt en faste trenings dag i uken, det har vært onsdag fra kl.17.30  til kl.19.00.
Det har også vært trening på lørdagene fra kl.11-12 og utover i noen timer når været har vært 
passende for kjøring. Dette for dem som har egen trialsykkel
Sesongen varte fra begynnelsen av mars til slutten av november, med sommerferie i den 
perioden skolene hadde ferie. 
På treningene har det vært kjørere fra 5 år og oppover. Det har vært fra 10-20 aktive kjørere 
på hver trening, totalt har det vært ca.30 navn på treningsloggen i 2009
Klubben har arrangert et lag kretsmesterskap i 2009 med ca. 70 kjørere, dette er på samme 
nivå som de andre klubbene i Rogaland har hatt denne sesongen i sine kretsmesterskap. 
Klubben har stilt med aktive på kretsmesterskapene som er arrangert i Rogaland.
Det har vært flere gode resultater på disse konkurransene.

Utfordringer for 2010
Klubben skal arrangere kretsmesterskap for Rogaland i begynnelsen av September.
Klubben har en garasje / bunkers for trial syklene som det skulle vært bygget et halvtak 
utenfor slik at en har en plass for å kunne bruke til: Plass å fylle bensin, ha teknisk kontroll på 
løp, foreldre kan stå under ved dårlig vær osv.
Klubben må få utdannet flere aktivitetsledere, slik at det er flere som kan stå ansvarlige for 
treningene.
Få rustet opp brakke på utsiden av ”bunkers” som kan brukes til klubbhus/kontor, dette krever 
en del dugnad.

Trial gruppen


	Ledelse
	Årsmelding for 2009 NMK Haugaland - Avdeling Trial.
	Aktivitet
	Utfordringer for 2010
	Trial gruppen




