men.Vi sd ikkeandrekarerei el
stykketid, vi ksrtesom en kortege
sammen.Kemienvargod imellem
os. Tillidog respekt.Der nikkes
og talestil hinanden,hvem korer fsrst og hvemhjelper hvem.
ved
Vi parkeredemotorcyklerne
nogle Lraer i Devil'sForestog
gik de forste '10meteraf forestASAudfordringerne
endesektioner.
Peten Weiss med hans
i ojnene.Erkendtedet kun blev
2-takts Gas Gas 250'en
sv€rere og lagde en plan. Kigunden pnologen. Peter blev
gede pA underlaget,
vurderede
noteret som nn 60.
.
strahvor bidetvar.Visualiserede
strak
succesen,
tegien,planlagde
lidt ommemusklerud, tog en tAr
vand hvis der var
meretilbage,Rekgjorde
kefolgenfor hvem samme spor. HAndleddet
der kar1.eforst og ondt,og allelsftogskubvarubehasidstblevaftalt,og gelige.Jegskjultedet en lillesmule,
Udt
at vi allehjalphin- for ikkeat mistederesgoodwill.Jo
mudretskovseta?'n
anden. De karte fleregangeman kan kore direkte
fantastiskog vi- igennemen sektion,og ikkebehoste mig spor jeg verat stAaf og skubbe,trakke, hive
ikke selv havde og slide,jo flerekrefterharmantil
set. Ak, jeg har restenaf labet.Og det er denkonto
meget at lrere, manskalsparepA,heletiden.
Efter en fysisk udmattende
for da det blev
mi n t ur, kunne kamp mod Devil'sForestsmanj e g ikke kl are ge glatte skrAninger,
udstAende

Med en Trialkorersselvsikkerhed og elegancebliverErzberg
lettere.Jeg, der har baggrundi
motocrossog kunfor nyligter begyndt med Trial,har svrerereved
at lese sporene.Hyorhenneog
hvor megetgas skal der givesi
givnesektion,for at manikkevelter bagovettil sidenellerforover,
gliderp6Lrodderne,kommerop
overtrapperne,ikkesidderfast i
mudderellerkommerop overde
store stensektionerer Trialkarernesforce,
Sammen med en hAndfuld
andre karere krempede vi os
igennemnogle sektionersam-
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I III]I
DUMEREPOWER
SOGER
M0T0RsA kontakt os for tuning
af din nye crossereller opdatering af den gamle.
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DIII
PROGRAMERET
GORSOMJKJ- MATHIAS UILIIU HAUE
OMIIL FLEREHKSA
KELLER
OGMANGEANDRECRF45O/09
har vi udstyr og erfaringklar.
formere
information
UEIGJOTU]IIIIGRing40166710

www.io-s€FrtiGe.d

k salg@io-:service.dk

4 - 4470Svebolle- Tlf.5929 3969
JO SERVICE- Hovedqaden
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Arr rrl, cRoss, EL-cRoss,McoscooTER
TIL
STORTRESERVEDELSLAGER
HM - KTTI - HONDA- KAWASAKI
SUZUKI - YAMAHA- HYOSUNG

tffiffiilr*r@E@Filw
J.N. MOTOR
ffi
I
pakker sendes
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Liljevej 28, Sterup
9740 Jerslev
tlf 98831407- fax98831866
mail: info@jnmotor.dk
wwwjnmotor.dk

Importor af:

n

radder,huller,sten og trestammer, som ender pA toppen af
bjerget,dvs. de 700 meterover
var motivationen
startomrAdet,
for at fortsrettepA sit hojeste,At
kommetil toppen,er virkeligbenhArdtarbejde.Og sA var man lidt
over halwejs.Herfragik det stejlt
nedad.Udoverat bakkenshreldning skremte, var der ogsAchikanerog storestenpAvejenned.
I bundenventedeen groft som
krevedeen delforlenskolbotter.

