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Det var AMK der igen arrangerede DM finalen i
Cad Andersen gode terren ved Hsver, vest for
Arhus. Et godt trial med gode sektioner i det
dejlige terrren.

DM var dog iforvejen afgjort, bAde i Elite og
B-klassen. Og kun i B klassen var der sp@n-
ding om hvem der skulle have solvet og hvem
der skulle have Bronze, da bAde Jonas Gerken
og Bjorn Juul Jensen havde muligheden for
al afgare dette. Og denne chance benyttede
Bjorn Juul Jensen sig af og sikrede sig med 2
prikker mindre end Jonas sig Solvmedaljen.

Men tilbage til det historiske. NAr vi kigger
pA Arets DM er der flere iojnefaldende resultater.

Thomas Pedersen FMS kunne med dette 5r
Guldmedal je kalde sig den mest v indende
trialkarer i DK, nogensinde. Med ikke ferre
end 8 DM-tit ler i alt i  Eliteklassen. Samtidig
har Thomas vundet samtlige danske trials i
Arl Den tidligere rekordholder var Lars Falk
med 7 DM tit ler, disse var sA ti l  gengald i
trek,

Peter Weiss Hansen AMK, Danmarksme-
ster i B klassen, er nok den hurtigst avan-
cerende trialkarer vi til dato har haft. Peters
forste trial var vintertrial i Ar. SA at blive DM'er
i B-klassen inden man har karl et Ar, det vid-
ner om et usadvanligt MC talent. Peter har
ogsA allerede lavet "Backflips" pA sin Repsol
Montesa.

Kurt Hansen, FMS, fik Solvmedalje i Elite. Gan-
ske bemrerkelsesverdig, sA vandt Kurt sin far-
ste DM solvmedalje iTrialA - helt tilbage i 1982.
SA at komme tilbage og gentage denne bedrift
27 hr e,fter - i det forste comeback Ar - er ogsA
noget af en bedrift.

Og sA til sidst. Fyens motorsport, FMS, tog
fem af de seks mulige DM medaljer i 5r. Det var
kun PeterWeiss Hansen, AMK, der brod den el-
lers massive dominans af fynboerne. Det er dog
ikke uvant for FMS at dominere. Siden 1971 er
ikke mindre end 14 Elite titler gAet til FMS. Nrer-
meste klub er SMS med B titler, Er dette mon en
effekt af, at FMS altid har varet meget aktiv som
anangar, og korerne dermed fAr selve konkur-
rencen ind med "moderm@lken".
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