
Bergen Trial Teams 30 års jubileumsfeiring 

Hei alle sammen. 

 

Tenk at Bergen Trial Team er 30 år i år! Vi har holdt på i en hel generasjon, og litt til. 

 

Tenk også at noen av de som begynte som barn og ungdom i Heldalsåsen i 1989 (før vi 

fikk området på Kokstad) nå har barn selv; noen har til og med barnebarn. Det er også 

rart å tenke på at foreldrene til de som kjører nå, var bare barn den gangen vi begynte. 

 

Tiden går og klubben har vokst og krympet og vokst igjen. Vi er 60 stykk nå, 23 med 

egne sykler. Vi har i disse 30 år hatt litt over 400 gutter og jenter innom som 

medlemmer og som har tilegnet seg trial ferdigheter og blitt flink til å stå på og vurdere 
egne grenser ... ikke bare i trial men i livet generelt. 

 

Så dette må vi feire! ... og vi har kommet frem til at vi vil ha i både poser og sekk: 

både kjøring og fest. 

 

Sett av datoen 31. august. 

 

Kl 12-16: Dagen starter med Fun-day på trialsykkel ... dvs: uformell konkurranse i 

slow-kjøring, wheelies, vippeplanker, balansebom, mm ... og en seksjon eller to. Kanskje 
til og med skattejakt for liten og stor. 

OBS. Til denne delen INVITERER VI ALLE. Dvs: alle nåværende medlemmer, 

tidligere medlemmer OG de fra andre klubber, med barn og følge! De som ikke 

har egen sykkel vil få muligheten til gratis låne av trialsykkel, hjelm og hansker ... dette 

blir bare gøy ... krever kun en engangslisens til kr 120/60 (løses på stedet), hvis du ikke 
har lisens fra før. 

Se "Fun-day" event'n på Facebook siden vår og meld deg på, eller ring en i styret. 

 

Kl 19 og utover: her blir det fest i glasshuset ... med blant annet enkel servering (ta 

med egen drikke), quiz, loddtrekning, mm ... og god tid til mimring. Også denne delen er 
gratis. 

OBS. Kveldens fest er kun for BTT nåværende og tidligere medlemmer (uansett 

om du er medlem i en annen klubb nå), med barn og følge! 

Se "Fest" event'n på Facebook siden vår og meld deg på, eller ring en i styret. 



 

OBS OBS. Vi vil gjerne ha med så mange som mulig, spesielt de fra tidlig i 

klubbens oppstart. Invitasjonen har blitt sendt til alle som er registrert i 

Klubbadmin som aktiv (vha Klubbadmin), pluss alle som er utmeldt men som vi 

har epostadresse (vha epost), pluss resten som vi har mobilnr. for (vha SMS). 

Vedlagt er listen over alle de som vi ikke har kontaktinfo for. Vennligst snakk 

med familie og de du kjenner,  eller hvis du kan formidle kontaktinfo tilbake til 
styret, setter vi stor pris på. 

 

 

Uansett … "spread the word" ... 31. august blir det BTT feiring! 

 

vedlegg: 

1. Invitasjonen 

2. liste over de som ikke har kontaktinfo 

  

 


