
ÅRSBERETNING RØT 2013 
Region Øst Trial (RØT) har hatt et godt år i 2013. 

Har gjennomført to møter med representanter fra klubbene der vi har tatt opp ting som angår cupen 

vi kjører, som i 2013 bestod av 6 runder med bra deltagelse. 70 – 80 startende pr runde fra de yngste 

til eldste. To av rundene ble gjennomført som kveldsløp, en grei måte å arrangere løp på. Det ene ble 

arrangert som ”stadion/x-trial”, og alle var veldig fornøyd med den løsningen. Det blir gjennomført 

det samme i 2014 også med mindre endringer. RØT har et satsningsteam som er inne i sin tredje 

sesong. Vi hadde opptak første helgen i februar med 12 utøvere, det ble 10 utøvere som fortsatte 

utover. En har trukket seg med skade og en pga skolesituasjon, og en kom til litt senere.  Teamet 

består av utøvere fra klubbene i regionen. Vi har også i år hatt utøver fra Eiker da dette er mer 

praktisk rent geografisk. 

Trener for teamet er Thomas Tandberg med assistenter. 

Foreldrekontakt / oppmann er Bjørn Berntsen fra OMS. 

Thomas gir seg etter denne sesongen og det jobbes med å få til en løsning rundt sjefstrener. 

De har i gjennomsnitt hatt en samling i måneden av forskjellige typer og opplegg. Alt fra reine 

kjøretreninger til sosiale sammenkomster. 

RØT  arrangerte to breddesamlinger  i 2013 over to dager med ca 25-30 førere fra de aller ferskeste 

og opp til og med B nivå. Dette er litt lavere enn sist sesong, men reiner med at dette tar seg opp 

igjen. Trenere var tidligere førere og førere fra høyere nivåer. 

Nåværende leder av RØT takker for seg etter tre år som leder. Det blir en representant fra SMAK som 

overtar fra nyttår. (Skal nå konsentrere meg om jentetrial) 

 

Vi i RØT satser på å holde trykket opp også i 2014. 

Trial hilsen fra leder i RØT 
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