Vår miljösatsning
Vi tror att om man skall få fortsätta att ägna sig åt trial, ”den
skitigaste av alla gentlemannasporter”, så måste man hålla ned
miljöpåverkan. Klubben är miljöcertifierad av SVEMO sen 2011.

Välkommen till Kungsbacka Trial Klubb!
Klubben med miljön i tankarna

Medlemsansökan
Medlemsansökan sker
genom formulär på vår
hemsida
www.kungsbackatrial.se
Se knapp ”Allmän
information” och sedan
länk till formuläret.
Lars Jillmyr skickar
sedan ett
inbetalningskort.
Medlemsavgiften är:
- Enskild person 300 kr
eller
- Familj 500 kr

Väl mött i trialskogen!

Vi erbjuder allt man kan tänka sig när det gäller
trialverksamhet:
 Förträfflig tränings och tävlingsområde
 Välorganiserad och erfaren klubb med framgångsrik historia
 Många duktiga och engagerade medlemmar
 Både pojkar och flickor

www.kungsbackatrial.se

info@kungsbackatrial.se

Vad är trial?
Trial är en sport som går ut på att forcera ett antal hinder utan att
sätta i fötterna. Tvingas man till detta så bestraffas man med
straffpoäng, prickar. Hastigheten som hindren klaras av med har
ingen betydelse och man kör endast en åt gången varför
skadefrekvensen är låg. Den som efter att ha försökt forcera alla
hinder med minst antal prickar är segrare.
Trial kan köras med oregistrerade mopeder och motorcyklar, det
viktigaste är att de körs på av myndigheterna godkända
trialområden
Exempel på vad man får köra för typ av motorcykel:
Alla åldrar:
80cc
Från det år föraren fyller 13år:
MC max 125cc
Från det år föraren fyller 15 år:
MC över 125cc.
Specialbyggda motorcyklar används och eftersom man eftersträvar
att motorn har ett stort moment även på låga varv så är
trimningsgraden för trialmotorcyklarna lägre än t ex för motocross.
Detta betyder att underhållet blir mindre och billigare.
Trial är även en fostrande sport, det ställs krav på bl a förarens
psyke. Att öva upp sin balans och kunna framföra fordon säkert är
något som MHF (Motorförarnas Helnykterhets Förbund) har tagit
fasta på. Därför bedrivs trial delvis inom MHF: s regi. Dessutom är
balansträning aldrig fel inför MC-körkort …
Vår framgångsrika historia
Klubben bildades 1996 eftersom det fanns och fortfarande finns ett
stort behov av att köra trial i Kungsbacka. Första tävlingen
arrangerades 1997 och efter detta har vi hunnit med både SM och
RM. Klubben har fostrat flera mästare (EM, SM och JSM)

Klubbstyrelse och kontaktpersoner 2016:
Ordförande
Sekreterare och
kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Namn
Email / telefon
Kenneth Strandborg + 46 708 2235 69
Lars Jillmyr
Martin Gustafsson
Anders Hake
Torbjörn Hake
Anders Isberg
Staffan Wickström

Webmaster

Björn Bergqvist

info@kungsbackatrial.se

Prova-på

Kenneth Strandborg + 46 708 2235 69

Vi finns på ”Sellmans Kulle”, strax väster om Kungsbacka:
Adress: Gläntans Väg, Kungsbacka
Koordinater:
RT90: X 6379808, Y: 1273970
WGS84: Lat N 57° 29´ 13´´ Long E 12° 2´ 7´´
Decimal: 57.4871, 12.0354

