
Med en Trialkorers selvsikker-
hed og elegance bliver Erzberg
lettere. Jeg, der har baggrund i
motocross og kun for nyligt er be-
gyndt med Trial, har svrerere ved
at lese sporene. Hyor henne og
hvor meget gas skal der gives i
givne sektion, for at man ikke vel-
ter bagovet til siden eller forover,
glider p6L rodderne, kommer op
over trapperne, ikke sidder fast i
mudder eller kommer op over de
store stensektioner er Trialkarer-
nes force,

Sammen med en hAndfuld
andre karere krempede vi os
igennem nogle sektioner sam-

men. Vi sd ikke andre karere i el
stykke tid, vi ksrte som en kortege
sammen. Kemien var god imellem
os. Til l id og respekt. Der nikkes
og tales ti l  hinanden, hvem ko-
rer fsrst og hvem hjelper hvem.
Vi parkerede motorcyklerne ved
nogle Lraer i Devil's Forest og
gik de forste '10 meter af forestA-
ende sektioner. SA udfordringerne
i ojnene. Erkendte det kun blev
sv€rere og lagde en plan. Kig-
gede pA underlaget, vurderede
hvor bidet var. Visualiserede stra-
tegien, planlagde succesen, strak
lidt omme muskler ud, tog en tAr
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vand hvis der var
mere tilbage, Rek-
kefolgen for hvem
der kar1.e forst og
sidst blev aftalt, og
at vi alle hjalp hin-
anden. De karte
fantastisk og vi-
ste mig spor jeg
ikke selv havde
set. Ak, jeg har
meget at lrere,
for da det blev
min tur,  kunne
jeg ikke klare

samme spor. HAndleddet gjorde
ondt, og allelsftog skub var ubeha-
gelige. Jeg skjulte det en lille smule,
for ikke at miste deres goodwill. Jo
flere gange man kan kore direkte
igennem en sektion, og ikke beho-
ver at stA af og skubbe, trakke, hive
og slide, jo flere krefter har man til
resten af labet. Og det er den konto
man skal spare pA, hele tiden.

Efter en fysisk udmattende
kamp mod Devil's Forests man-
ge glatte skrAninger, udstAende

radder, huller, sten og trestam-
mer, som ender pA toppen af
bjerget, dvs. de 700 meter over
startomrAdet, var motivationen
for at fortsrette pA sit hojeste, At
komme til toppen, er virkelig ben-
hArdt arbejde. Og sA var man lidt
over halwejs. Herfra gik det stejlt
nedad. Udover at bakkens hreld-
ning skremte, var der ogsA chi-
kaner og store sten pA vejen ned.
I bunden ventede en groft som
krevede en delforlens kolbotter.

Peten Weiss med hans
2-takts Gas Gas 250'en
unden pnologen. Peter blev
noteret som nn 60. .

SOGER DU MERE POWER I III]I
M0T0R sA kontakt os for tuning
af din nye crosser eller opda-
tering af den gamle.
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