
Tnial Gup ElOOSl
I klassenne A, B, E og Cl har der i 2009 vene en
Cup, og VendsysselTrialvan sidste afdeling i den
Cup. De den han vmnet flittige - og dygtige - til at
kare lab i 2OOg han hafb gode muligheder fon at
komme langt frem i Cup'en.

Ser man ser p6 listen oven deltagene kan man
konstatene, at oven 6O kanene excl. Gkzrene han
veeret ude og l,orelzb i 2OO9, hvilket en en stor"
fremgang og meget flot. Det vil sige, at over 8O
kznene han kart lab i 2OO9. Det kan da f6 dettil at
gibbe i enhven lzbsannangzr for at fA sd mange
til et trial. Der har dog venet tet ved 5O kznene
til flere trials i 2009, hvilket er rekond i nyere tid.
lkke siden vi havde invasion af udenlandske kare-
re [bl.a. vore norske vennen] har vi haft s6 mange
deltagere i dansk trial.

Premienne i Cup'en bestod for zvnigt af en
t6rnhzj vandrerpokal og en 1. premie i  hven
klasse udsat af Hans Jarn Beck, og til de fzr-
ste 3 i hver klasse er der flotte gavekort fna
Trialaction v/ Ole Knistensen. Tillykke til de
dygtige larere. /Leif

Cup resuttat 2008-2009: A-klassen: 1. Sz-
ren Vink len,  157,2.  K le ld  Jensen,  139,  3 .  Mik-
kel Kristiansen, 99. B-klassen: 1 . Peter Weiss
Hansen, 160, 2. Jonas Gerken, 135, 3. Tho-
mas Er tmann,  134.  E-k lassen:  1 .  Thomas
Pedensen, 22O,2. Jesper Antonsen, 159, 3.
Morten Andensen, 1 39. Cl-klassen: 1. Kjeld
Genken, 157,2. Erik Schjenning, 128, 3. Ole
Christoffersen, 91 .

Sitofkoondinaton til trialstof
Leif Nielsen en ny stofkoordinator for Tnialstof til
MotonBladet. Du vil derfon fnemoven igen se en
fast tnialside i motorbladet, hvor den med tiden
genne skal dukke noget for"skelligt op. Aktuelt fra
lzb en altid godt, men den kan vere sA meget an-
det nyt af intenesse for en bnedene kreds. Send
genne for^slag til Leif Nielsen om artiklen m.v.. Du
vil gananteret fA en tilbagemelding. Du en ogs6
velkommen til at kommentere det stof den brin-
ges fnemoven. Du kunne ver€ vere interessant
med labende nytfna trial-baglandet. 56 har du en
lille, korb historie, sA send den. Blot nogle f6 linjer
om noget du synes fortjener opmerksomhed,
eller en lille sjov hendelse.
Send det til: bultaco@post.cybercity.dk
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Den professionelle lssning til egenkontrol
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Den nye vejledning om stoj fra motorsportsanleg sti l ler krav om egenkontrol.
Men vejledningen Sbner samtidig for mere koretid, n5r egenkontrollen viser, at
der er styr pe stojen. Det kan I dokumentere med CBRacingPlano.

Fordelene ved anvendelse af  CBRacingPlano er  indlysende:
t Oget aktivitet inden for eksisterende stojgrenser
r  Fr ihed t i l  selv at  p lanlagge
r Automatisk generering af tranings-journaler
r Kan benyttes manuelt eller sammen med AMB's transpondere for automatisk

egenkontrol uden arbejde for treningslederne.

For yderligere information kontakt Henrik Hojlund Larsen pi telefon 9879 9893
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