
Hej forældre – og velkommen til Tumlinge Trial. 

Vi er glade for at dit barn og du er mødt op, og glæder os til at vi sammen 

 skal have nogle sjove timer. 

Før vi starter, er det vigtigt at vi har sat nogle grundregler, således at det  

hele kan forløbe i god ro og orden. 

- I skal deltage på dit barns præmisser.  

Det skal være sjovt, og det er IKKE en konkurrence. Alle – børn som  

voksne – skal hygge sig og have det sjovt. Det er ok at det hele ikke  

skal være Trial – der skal også være plads til at hygge og lege. 

- DU er som den voksne ansvarlig for dit barn. Der er ikke tilsyn, og  

er ingen løbsledelse. Brug alm. sund fornuft, og spørg de andre 

 forældre/kørere hvis der er noget du er i tvivl om. 

- Løbet er med selvbedømmelse. Det vil sige at du altid er sammen med dit barn 

 i sektionerne, og selv ”klipper” points i kort. Da det ikke er en konkurrence,  

er det ikke vigtigt hvad I klipper. 

- Sektionerne køreres så længe at barnet har lyst. Husk at det er ok at køre  

uden for sektionerne. Vær opmærksomme på andre motorcykler og trafik. 

 Du er ansvarligt for dit barns færden på Motorcykel, så længe I er i området. 

- Deltagelse er på eget ansvar. 

 

Gode råd. 

- Nyd det! 
Hav det sjovt med dit barn, og brug lige så lang tid det er nødvendigt i sektionerne.  

- Fejr succes! 
Ros ofte, højt og længe. Vi er her for at få vores børn til at elske sporten, og det gøres ved at 

fejre succeser.  

- Nedton fejl! 
Der er masser af ting der kan forbedres – sådan er det altid. Gem de store rettelser til træning, 

og fokuser i stedet på hvad der går godt. 

- Hold Pauser! 
Hold pauser og tal om hvad det er der sker. Hvad gør de andre kørere, og vær med til at 

klappe af dem.  

Det er ok at lave noget helt andet i perioder, hvis koncentrationen glipper. 

 

Sektionerne. 

Der er sat et antal sektioner. Der er ingen regler for hvordan barnet kommer igennem sektionerne 

– blot at der køres ind igennem indkørslen, og ud igennem udkørslen.  

Der må kun være en motorcykel i sektionen ad gangen (1 barn på motorcykel + en minder 

(hjælper)). 
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