Verksamhetsrapport 2017 - TRIAL
GRENGRUPP OCH LANDSLAG
Sammansättning/presentation
TRIAL grengrupp syftar till att bidra till Svensk Cykel genom att locka fler utövare till trialsporten och
att utveckla tävlingsverksamheten i Sverige samt coacha cyklister till att nå EM- och VM-medaljer.
Trial är en sport för alla som kan hantera en cykel, med tydlig inriktning på ungdomar.
Grengrupp:
Ordförande – Anna Hult
Ledamot – Maria Nymann
Ledamot – Stefan Lidén fr o m 2017.01.13
Ledamot – Johan Lund 2017.01.13 t o m 2017.10.13
Landslag:
Förbundskapten – Mats Hult
Möten grengrupp
Grengrupp Trial har genomfört 7 protokollförda möten under 2017. Flertalet av dessa på telefon.
Ett flertal telefonmöten har också genomförts med representant för grengrupp och tillförordnad GS.
Möte med representanter för grengrupp och ny GS genomfört i samband med läger i Båstad.
Möten landslag
Landslaget 2017 genomförde ett uppstartsmöte i Tranemo i januari samband med ett träningsläger
som arrangerades av Tranemo CS. Ett flertal träningsträffar har genomförts.
Verksamhet
Två nya medlemmar har rekryterats till grengruppen.
Grengruppen har arrangerat SM trial inomhus i samband med SM-veckan i Söderhamn.
Inför säsongen 2017 beslutade grengruppen att tillhandahålla arrangörssupport, i första hand till
arrangörer av SM/JSM utomhus och SWE Cup. Arrangörssupporten har bestått av arbetsinsatser t ex
hjälp med administrativa uppgifter såsom inbjudan, sekretariat på tävlingsdagen,
resultatrapportering, banbygge, banbesiktning, utnämning och samordning kommissarier vid SM
m.m. Grengruppen har tillsammans med lokala arrangörer även genomfört trialtävlingar i samband
med Göteborgsgirot och en tävling i samband med Vättern Bike Games. Mycket glädjande att nya
arrangörer klivit fram och arrangerat trialtävlingar.
I samband med mästerskap och SWE Cup har prova-på-tillfällen ordnats.
Utbildningsmaterial till en specifik tävlingsledarutbildning för trial har tagits fram och två
utbildningstillfällen har genomförts under året, 13/5 och 5/7. Totalt har 9 tävlingsledare trial
utbildats.
Representant i kommissariekommittén: Anna Hult

Nyrekrytering
44 licensierade TRIAL-cyklister har tävlat under 2017. En ökning jämfört med 2016.
6 nya cyklister i åldrarna 7-12 år har deltagit i SCF trial cup.
Prova på-möjligheter har genomförts vid följande tillfällen:
3-4 feb: Perexhallen, Söderhamn
27 maj: SWE cup och SCF trial cup, Björkvik
17 juni: SM/JSM trial utomhus, Tranemo
1-2 juli: SWE Cup och SCF trial cup, Laholm
19-20 augusti: SWE cup och SCF trial cup, Nyköping
7 oktober: Vättern Bike Games, Motala
Ca 140 barn och ungdomar har provat trial under året.
Tävlingar 2017
SM Trial inomhus i samband med SM-veckan i Söderhamn 3-4 februari. Samarrangemang med X-trial
(MC). Kval under fredagen och final på lördagen. SVT sände en timme i SVT play från kvalet på
lördagen och en timme live i SVT från finalen. Även i år fina tittarsiffror och dessutom ca 2000
personer som såg tävlingen live.
SWE Cup trial och SCF trial cup har även haft deltagare från Finland (12 st) och Danmark (12 st).
Truppen 2017
Landslaget 2017 har bestått av en A-trupp, Nadine Kåmark och Joacim Nymann och en B-trupp
bestående av Viktor Fredriksson , Viktor Hedin, Tobias Hult, Alexander Karlsson, Rasmus Lidén.
Två försäsongsläger genomfördes i Spanien i mars och april samt ett träningsläger i samband med
World Cup i Les Menuires i juli.
Nadine Kåmark genomförde även landslagsuppdrag i samband med World Cup i Albertville.
Placeringar Trial 2017
VM, herrar elit 20”: Joacim Nymann, Kinds Gogreen CK, trial, 5:a
VM, damer elit: Nadine Kåmark, Rävlanda/Hindås CK, trial, 2:a
World Cup (5 deltävlingar), herrar elit 20”: Joacim Nymann, Kinds Gogreen CK, trial, 8:a totalt
World Cup (5 deltävlingar), damer elit: Nadine Kåmark, Rävlanda/Hindås CK, 4:a totalt
Svenska mästare 2017
SM inomhus: Joacim Nymann, Kinds Gogreen CK, trial, 1:a
SM utomhus, HE: Joacim Nymann, Kinds Gogreen CK, trial, 1:a
SM utomhus, HJ: Rasmus Lidén, Tranemo CS, trial, 1:a
Värt att notera att 12 svenska cyklister har deltagit i World Youth Games trial.

Övrigt
ENORMT MYCKET POSITIV UPPMÄRKSAMHET från andra nationer när vi varit ute på tävlingar under
året. Från att ha varit ganska osynliga är nu Sverige en nation som syns även inom trial! Nadine
Kåmark tog Sveriges första medalj i VM-sammanhang trial.
Stort intresse från media i samband med SM-tävlingarna, såväl SVT, SVT Play, lokalpress, lokal-TV och
Sveriges Radio.

