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1. Innledning 

1.1. Formål 
Formålet med seksjonsleggerhåndboka er: 
  

 Å tilfredsstille utøvernes ønske om å kunne forvente noenlunde samme vanskelighetsgrad eller 
ferdighetsnivå fra konkurranse til konkurranse, lettere å kunne velge klasse (hva som forventes) 
og stole på valget ut sesongen. Klassesystemet skal gjennom likt nivå fra konkurranse til 
konkurranse, og like store sprang fra klasse til klasse, bidra til at utøverne rykker opp i neste 
klasse når de har stabilisert seg på et middels til godt nivå i en klasse. Klassesystemet skal være 
en stige å klatre trygt i; ikke ha for store sprang mellom trinnene/klassene. 

 Å gi en pekepinn til nye klubber og seksjonsleggere på hvor nivået bør ligge for de forskjellige 
klasser. 

 Å samle erfaringene fra erfarne seksjonsleggere til alles nytte, som tips for både bedre og 
sikrere avvikling av en konkurranse og kanskje for at konkurransen skal oppleves som: "det var 
gøy - jeg gleder meg til å kjøre her igjen!". 

 Å samle så mye informasjon om seksjonslegging som mulig i et hefte. 
 
OBS: Det er tenkt at disse retningslinjer kan brukes like mye for lokale konkurranser som for 
nasjonale l konkurranser, MEN det er viktig å notere at de ønskes brukt som retningslinjer i 
konkurranser med nasjonale status. Det er heller ikke mening å kvele egen fantasi eller 
nytenkning. Lykke til! 

1.2. Noen gyldne regler 
Alle seksjonsleggere bør tenke på disse enkle regler når de planlegger seksjonene: 
 

1. Seksjonene skal inneholde trialtekniske momenter 
2. Seksjonene skal inneholde utfordringer og/eller være artige  
3. Seksjonene skal være tilpasset nivået som er skissert for den enkeltes klasses 

vanskelighetsgrad § 3.4.3 
4. Seksjonene skal ikke være farlige eller demoraliserende 
5. Gå aldri alene! Man bør være to personer når man legger seksjoner. To hoder tenker bedre 

enn et. 

1.3. Underholdning 
Seksjoner kan godt ha underholdningsverdi både for utøvere og publikum. De alle fleste holder på med 
trial fordi det gir kick og spenning. Noen kjørere får det ved å klare å komme frem, andre ved å utføre 
akrobatiske triks, andre ved å prøve vågale ting, etc. Noen er tekniske eksperter og liker å krype 
gjennom en seksjon, mens andre liker å "gi gass" og fly gjennom seksjonen. For å få 
underholdningsverdi for alle må en konkurranse være meget variert, både mht vanskelighetsgrad og 
terreng.  
 
"Underholdning" har også andre sider, som f.eks. når "de små" klarer seg på relativt enkle ting, men 
også når "ekspertene" ikke klarer seg. Når vi snakker om slik underholdning, må det aldri bli så 
"underholdende" at utøverne ønsker at de hadde en stuntdobbel som kunne steppe inn og kjøre en eller 
flere seksjoner for dem. Det er tross alt en hobby og en idrett som vi driver for egen tilfredshet, og 
sikkerheten bør aldri tilsidesettes pga andres underholdningsverdier. 
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Det engelske ordet trial betyr "en prøvelse", og alle trialkjørere liker å prøve seg, både på nye ting og 
det samme om igjen, "til det sitter". Ha i bakhodet at for de mest erfarne kjørere er det mest artig og 
underholdende med hele tiden å få nye utfordringer. Disse foretrekker mange seksjoner og få runder. 
To runder er best. I den første ligger utfordringen i å takle noe nytt, i den andre én sjanse til å kjøre 
bedre. Husk også at fjorårets seksjoner nå er "gammelt nytt", vel og merke hvis de var tamme. For 
nybegynnere og de på vei opp derimot er det behov for å gi en følelse av mestring og å bygge selvtillit. 
De liker faktisk å kjøre det samme om og om igjen - "se hva jeg klarer!" For disse er mange runder og 
få seksjoner bedre. 
 
For noen er også ren konkurranse underholdning nok. Det å bli best, eller det å få så få prikker som 
mulig, eller det å slå kameraten.  
 
I konkurranser er målet for alle trialkjørere å få "nuller", dvs.: å kjøre alle seksjonene uten prikker. Å 
nå målet gir en god følelse. En konkurranse med noen "lette" seksjoner som gir flere sjanser for flere 
kjørere å nulle seksjoner kan oppfattes som en bra konkurranse. Å dele en seksjon i to hvor første del 
er en ren "nulledel" er en måte å oppnå dette på. På en vanskelig trialkonkurranse er det å komme 
rundt på andre runde (eller 3. eller 4.) og møte disse lette seksjonene igjen en hjelp til å bygge opp 
moralen på nytt. Derfor bør de fleste klubbløp bestå av mange runder (3-5) med få seksjoner (5-10), 
mens mesterskapsløp bør bestå av få runder (2-3) med mange seksjoner (10-20). 
 
Men, når det er sagt, finnes det mange forskjellige typer trialkonkurranser. F.eks. finnes det 
konkurranser som har mange seksjoner som man skal kjøre bare én gang. Hva tenker en utøver da, når 
han går gjennom en seksjon som han får bare ett forsøk på og aldri skal se igjen? Da kan han ikke satse 
på "jeg skal klare det bedre neste gang!" "The Scottish Six Days Trial" er en slik konkurranse; det har 
ca 240 seksjoner, riktig nok fordelt på 6 forskjellige sløyfer á ca 100-150 km, en sløyfe med ca. 40 
seksjoner for hver dag. "The Scott" (sør i England) er en annen og litt annerledes og storslagen 
konkurranse med flere hundre deltakere. Det har ca 80 seksjoner fordelt langs en sløyfe på ca. 130 km 
og kjøres på 1 dag. Her er også tiden avgjørende, og ofte sløyfer utøverne inspeksjonen av seksjoner 
og bare tar dem "på strak arm". I disse og andre store trialkonkurranser er ofte "DNF" resultatet for 
flere, kanskje 1/3 del av de startende. (DNF = did not finish!) Å delta er underholdning nok. 

1.4. Sikkerhet 

1.4.1. Farlighet  
For at et hinder skal være en utfordring må det selvfølgelig ikke nødvendigvis være farlig. Likevel vil 
det alltid være vanskelig å unngå farlige momenter. Alt er relativt. For noen nybegynnere kan det å 
kjøre en rett linje være forbundet med fare - for å falle. Legg inn noen svinger eller humper, og det kan 
t.o.m. være for mye. Utøveren våger ikke. Men en ting er ganske sikkert, lager man en seksjon, uansett 
hvor dumt, lett, dristig eller rett og slett farlig det er, vil det alltid være minst én utøver som vil prøve 
den - om bare for å se hvor langt han kommer før han krasjer. Så her ligger et stort ansvar på 
seksjonsleggere. 
 
Når man ser på hvor og hvordan man har tenkt å legge en seksjon, må man alltid tenke nøye på 
konsekvensene hvis det går galt. Hva skjer på en høy kant hvis man ikke klarer den og faller ned igjen, 
hva skjer etter en utforkjøring hvis man ikke klare å stoppe, er det mulig å fote, er det hull mellom 
steinene som kan fange en fot, er det spisse steiner, er det stumper man kan faller på, etc. Det er en del 
av juryens ansvar å vurdere sikkerheten for avvikling av konkurransen, og da kommer sikkerheten til 
de enkelte seksjoner og transport øverst på listen. Det gagner alle at seksjonsleggeren på forhånd har 
tatt konsekvensen av dette og lagt seksjonene tilsvarende. Likevel er det "øynene som ser", men slik 
vil det alltid være - at vi kan kontrollere hverandre, heldigvis. 
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1.4.2.  Sikring 
Før i tiden fantes ikke utrykket assistent eller minder. Man stolte på seg selv, men da var heller ikke 
ferdighetsnivået så høyt, syklene så ekstremt utviklet, og som et resultat; seksjonene så vanskelige. I 
utgangspunktet skal ikke seksjonene i noen av klassene legges opp med tanke på at kjørerne skal ha 
med seg en assistent (sikring). At de fleste har med seg en ledsager (vanligvis en foresatt), og at noen 
av eliteutøverne har en assistent er et pluss for noen, men vi som seksjonsleggere kan ikke regne med 
det. Det er tross alt alltid noen som ikke har. Dog kan noen av eliteseksjonene, som begynner å nærme 
seg grensen for hva som er mulig, legges opp med tanke på at sikring er nødvendig - på visse steder. I 
så fall skal det være lagt til rette med plass for assistenten til å kunne sikre kjørerne; kanskje er et tau 
nødvendig å holde i på et sleipt berg.  
 
OBS. Sikring hjelper å bygge selvtillit og kan i de lavere klassene bli brukt i mange seksjoner, men det 
bør ikke være nødvendig.  
 

 
Anders V. Linnerud i farta med pappa Tor som sikring, foto Elin Vandevjen 

 

1.5. Presse og publikum 
Enkelte seksjoner bør være spesielt tilrettelagt for publikum og presse. Det skal ikke være nødvendig 
at pressefolk må ta på seg fullt "oljehyre" for å dekke en trialkonkurranse. Det bør være en tørr og 
gangbar vei/sti som publikum og presse kan benytte for å nå i hvert fall noen av seksjonene. Eller en 
eller to seksjoner kan legges ved start/klubbhus/depot/parkering. Disse bør heller være mer 
spektakulære enn farlig tøffe. Det er ikke så god publisitet å få reportasje i avisen om sykebilen som 
måtte av gårde - eller er det kanskje det?! 
 
Det bør være speaker på minst én seksjon som er i nærheten av publikum. Dette hjelper for forståelsen, 
men er også god markedsføring og gjør ting mer spennende. En slik seksjon bør være fullt oversiktlig 
både for publikum og speakeren selv. 
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2. De formelle krav til transport og seksjoner 
Det kan være lurt å sette seg inn i hva som egentlig er krav til deg som seksjonslegger, og det er også 
veldig viktig og sette seg inn i hva som er vanskelighets graden og fordeling av den, i de forskjellige 
konkurransetyper. Dette kapittelet er en oppsummering av de relevante punktene, og bruker tekst 
hentet direkte fra reglementene. 

Forberedelse av seksjonene bør på et tidlig tidspunkt ryddes og fordeles med hvilke vanskelighets 
grad/nivå med lette, middels og vanskelige seksjoner, seksjonene fordeles etter hva som er den 
gjeldene fordeling i henhold til SR. 

2.1. Transport 

2.1.1. Terrenget 
Løypa kan bestå av alle typer terreng. Bruk av offentlig vei er ikke tillatt. 
 
Hvis det er nødvendig med trafikk i to retninger i samme trasé bør det benyttes spesielle sikkerhetstiltak, 
f.eks. atskilte spor, utplassering av funksjonærer etc. 

2.1.2. Lengde og merking 
Ved en konkurranse hvor hele løypa og alle seksjonene er lagt innenfor et begrenset/lukket område, er 
det ikke nødvendig å oppgi lengden på løypa i TR. 
 
I internasjonale mesterskap merkes løypa med skilt som vist under. Dette kan også brukes til andre 
konkurranser. 
 

 
 
 
I firkanten merket med ?, skal nummeret på den seksjonen som pilen viser veien til, føres opp. Skiltet skal 
kun ha trykk på én side (dvs. blank på baksiden) for ikke å skape forvirring hvis kjøreren kommer fra en 
annen retning. Piler som peker rett oppover (dvs. rett frem), bør plasseres slik at de kun kan sees fra den 
rette kjøreretning (foran et tre eller en stein etc.). 
 
Alle piler må lages av et vannfast materiale. 
 
Av sikkerhetshensyn skal det, hvis mulig, merkes en vei for tilskuerne som er atskilt fra kjørernes. 

2.2. Seksjoner  

2.2.1. Utdrag fra SR 
Antall seksjoner og runder behøver ikke være oppgitt i TR, men denne informasjonen må da gis i 
sistemelding, eventuelt på førermøte. 
 
Seksjonene kan deles opp i flere delseksjoner der terrenget er spesielt egnet for det. En konkurranseløype 
skal bestå av minst 20 enkelte seksjoner eller delseksjoner. Seksjoner bygget av hovedsakelig elementer 
og industrielt produserte materialer, kan nektet godkjent av konkurransens jury.  

 
 

Min. 10 cm 

Valgfri farge 

? 
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Man kan oppnå det oppsatte antallet seksjoner/delseksjoner ved å kjøre konkurranseløypa flere ganger. 
NB. Se SR for antall seksjoner i konkurranser med nasjonal status, NC/NM og NM Lag. 
Seksjonene/delseksjonene markeres med nummerskilt på høyre side, eventuelt på begge sider av banen. 
Seksjoner og delseksjoner nummereres fortløpende fra nummer en og oppover. Når en seksjon eller den 
siste delseksjonen (hvis en seksjon er delt opp i flere delseksjoner) er slutt, merkes dette med skiltet "S" på 
høyre side. 
 
Seksjonens ytterbegrensning markeres ved hjelp av sperrebånd. Slike bånd kan også brukes til 
begrensning inne i seksjonen. Minimum bredde ethvert sted i seksjonen, med unntak av porter, skal være 
to meter. Sperrebånd bør så langt som mulig plasseres i en høyde av 10 – 30 centimeter over bakken. 
 
Dersom det benyttes piler for å skille forskjellige vanskelighetsnivåer i samme seksjon, bør det 
normalt benyttes røde piler for vanskeligste nivå, deretter blå piler for lavere nivå og til sist grønne 
piler for eventuelt tredje nivå. Det bør ikke benyttes mer enn tre nivåer. Piler skal settes parvis slik at 
de utgjør en port. En port skal være minimum 120 cm bred. En port kan også markeres ved hjelp av 
sperrebånd. Dersom flere klasser skal benytte samme port, skal det benyttes piler i alle aktuelle farger. 
Man kan kjøre gjennom en port for vanskeligere nivå dersom den porten er plassert inni porten som 
man selv skal følge, såkalt inkluderende piling. 
 
Det er ikke krav om at seksjonene skal kjøres i nummerert rekkefølge, med mindre det er bestemt i TR 
eller SR. 
 

2.2.2. Markeringer  
Seksjonene skal være avgrenset med naturlige sperringer og sterke, vannfaste og lett synlige plastbånd, 
godt festet til kraftige pinner eller trær. 
 
Pinnene må være skikkelig festet til bakken og stå så tett at båndet ikke beveger seg (holder seg stramt) 
selv når det blåser. 
 
Bredden på seksjonene kan reduseres på enkelte steder ved hjelp av "porter", for eksempel markert 
med skilt utformet som vist nedenfor. Minste bredde på slike porter skal være 120 cm. 
 
For Norgescup gjelder følgende: 
Piling skal benyttes for å skille mellom klassene. Vanskeligste spor skal ha røde piler, nest 
vanskeligste skal ha blå piler, og letteste spor skal ha grønne piler. En seksjon som kun har to 
vanskelighetsgrader skal benytte røde og blå piler. Pilene skal være formet som en trekant på hvit, 
firkantet bakgrunn, hvor trekanten er fylt med farge som bestemt for klassen. Størrelse på pilene skal 
være slik at trekantens vertikale side er minimum 13 centimeter høy, og lengden til spissen er 
minimum 13,5 centimeter. Arrangøren kan ha reklame på bakgrunnen, men den må ikke være slik at 
den reduserer tydeligheten av pilene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPONSOR SPONSOR 

Pinne 

21 cm 
13cm 

14,5 cm 

13,5 cm 

10 cm 
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Illustrasjonen er hentet fra FIM’s mesterskapsreglement. I Norge setter vi samme krav til selve pilen, 
men størrelsen på bakgrunnsplata er valgfri. 
 
Skiltet skal kun ha trykk på én side (dvs. blank baksiden), for ikke å skape forvirring hvis kjøreren 
kommer fra en annen retning. Porten skal passeres fra den siden man ser pilene. Man kan imidlertid 
lage et fargemerke på baksiden av skiltet for å hjelpe seksjonsdommeren med å skille fargene fra 
hverandre når han dømmer. 
 
For NM og NM lag gjelder samme krav til utforming, men der er det litt andre klasser. I NM lag kan 
vi oppleve at arrangøren lager et seksjonssett for senior og kvinner/veteran, og et annet for junior. Da 
får vi røde og grønne piler i det ene settet, og bare blå i det andre.  
 
Dette kravet til utforming kan jo være en god rettesnor for andre typer konkurranser også, selv om det 
ikke er et absolutt krav. 
 
Porter kan også lages ved å lage innsnevringer ved hjelp av bånd. Se pkt. 4.3 sporvalg Figur 5c. 
 
Alle piler må lages av et vannfast materiale. Utskrift på papir som plastlamineres er ganske vanlig, men da 
bør omslaget være så stort at man kan stifte gjennom plasten uten å punktere lamineringen inntil papiret. 
Da kan vann komme inn og ødelegge skiltet. At omslaget er større en skiltet gjør også at skiltet blir stivere 
og sterkere. 

2.2.3. Korridor 
For Norgescup gjelder at en korridor kan, om arrangøren ønsker det, lages foran starten av hver 
seksjon. Korridoren skal i så fall være lang nok til at minst tre utøvere kan stå i kø med sine sykler når 
de er klare til å kjøre seksjonen. For NM og NM lag skal korridor benyttes, men egne finaleseksjoner i 
NM er fritatt. Korridoren må lages med bånd av egen farge, eller man kan bruke planker. Korridoren 
bør ikke være for bred. Det er viktig at ikke korridoren blir en begrensning for hvilket sporvalg man 
får inn i seksjonen, da blir det fort klager fra kjørerne. 
 

 
Steffen Solheim i korridoren under lag-VM i Spania, foto Tor Linnerud 
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3. Det praktiske ved seksjonslegging 

3.1. Planlegging 
Undersøk hele området. Det kan være en fordel å ha med seg en aktiv kjører eller andre som kan se 
ting fra en annen vinkel. Spør medlemmene om de kjenner til steder hvor de har lyst til å prøve seg. 
Det er som tidligere nevnt viktig og sette seg inn i fordelingen av antall lette, middels og vanskelige 
seksjoner fordelt i henhold til SR. OBS: De fleste kjørere er faktisk lite flinke til å lage seksjoner. 
Seksjonene blir som oftest alt for snevre og vanskelige – de legges langs det sporet de selv har tenkt å 
kjøre. Du må i alle fall kontroller dem etterpå. Husk også på at det er veldig stor forskjell på hva en 
utøver kan kjøre på trening på hjemmebane og i en konkurranse! 
 
Det tar tid å legge seksjoner! Bruk mye tid på seksjonsleggingen. Det er bred enighet om at det er en 
god regel å starte prosessen i god tid før konkurransen, og gjerne ta rydding av områdene som er tenkt 
brukt på vinterstid da det er mindre løv og sevje i trærne. Og så er nok enigheten enda større om at 
seksjonene skal være ferdig siste helgen før konkurransen. Det er seksjonene som er selve 
konkurransen! 
 
Se etter steder som kan gi utfordringer, er artige, kanskje litt spektakulære, men likevel ikke farlig. Se 
etter naturlige seksjoner som vil kreve minst mulig styring ved hjelp av bånd eller piler. La naturen 
bestemme. Hvis det skal være flere klasser i seksjonene, må du tenke løsninger for de forskjellige 
ferdighetsnivåer. 
 
Etter hvert som du finner mulige seksjoner, tenk transport; kjøringen mellom seksjonene. Prøv å få en 
sammenheng mellom seksjonene slik at de er lett å finne, at det går an å komme til dem, at de ligger 
langs en naturlig sløyfe.  
 
De alle fleste kjørere liker nye utfordringer, men det er også kjekt å prøve om igjen kanter/hinder som 
de ikke klarte i fjor. Tenk på været og dets effekt på seksjonene og mulighet for alle å komme seg 
rundt til alle seksjonene. 

3.2. Transport 

3.2.1. Generelt 
Transporten skal helst være en sløyfe slik at kjørerne, lett og logisk, kan kjøre fra seksjon til seksjon. 
En lang sløyfe (transport) gir flere fordeler: som f.eks. tid til å summe seg før neste "ildprøve" og 
mindre kø ved seksjonene (alltid noen som er på vei til eller fra seksjonene). Av hensyn til køer bør 
første seksjon legges litt ut langs transporten, mens av sikkerhetsgrunner skal den siste seksjonen 
legges ganske nær sekretariatet dersom sluttidskontrollen legges der. Med seksjoner lagt ut i en sløyfe 
er det mindre viktig med et kart for deltakerne. Av sikkerhetsgrunner for alle store konkurranser skal 
det likevel lages et kart som skal være tilgjengelig for sanitetspersonell og jury. Det er nok kjekt for 
publikum også. Et kart bør finnes både i og utenfor sekretariatet.  

3.2.2. Transportsløyfer 
En transport hvor alle kjørere lett kan finne alle seksjonene og deretter fortsette i samme retning uten 
møtende eller kryssende trafikk er det sikreste og greieste - ingen fare, ingen frustrasjon. Hvis en 
seksjon er "gjemt" og utøveren kjører forbi, må han/hun tilbake igjen. Da blir det møtende trafikk og 
uønskete farlige situasjoner. 
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Hvis ”compact games”-prinsippet benyttes (dvs. alle seksjonene er innenfor et svært begrenset område, 
eller hvor man må ut til en eller flere seksjoner, men tilbake samme vei) blir transporten gjerne 
stjerneformet (eller en kombinasjon). Her blir det trafikk på kryss og tvers og det må henstilles til enda 
"snillere" kjøring mellom seksjonene; kanskje er det nødvendig med "trafikkpoliti", og/eller at kravet 
om at seksjonene kjøres i nummerrekkefølge frafalles. Her blir det vanskelig for kjørerne å finne alle 
seksjonene - det blir at man kjører de man ser underveis og deretter kontrollere mot klippekort for å se 
hvilke som er igjen. Det kan også bli vanskelig med merking (båndstrimler og skilt) til neste seksjon. 
For en stjerneformet transport der du ikke "slumper bort i" seksjonene, er det nødvendig med et kart 
som utøveren eller ledsageren/assistenten kan ha med seg. Kanskje et stort skilt i midten eller ved store 
krysningspunkt med piler til de forskjellige seksjonene.  
 
 

3.2.3. Plassering av seksjonene i forhold til hverandre og transporten 
Etter at man har funnet en fornuftig sløyfe, bør man se på de enkelte steder hvor man har tenkt å legge 
seksjonene og ta hensyn til følgende: 

 Start og slutt skal plasseres slik at det er plass til kø foran seksjonstart og plass til kjørere og 
klipper etter seksjonslutt, uten at de er i veien for verken andre seksjoner eller transporten.  

 Det skal ikke oppstå konflikt mellom de som er på vei ut av seksjonen og de som skal inn i 
seksjonen.  

 Det bør ikke legges seksjoner ved siden av hverandre med felles bånd, da det bør være mulig å 
kjøre/gå rundt på utsiden av hele seksjonen (se punkt 4.5 e. og f. seksjoner lagt i klynger).  

 Det må være mulig for kjørere eller assistenter å kjøre forbi en seksjon uten å måtte kjøre 
gjennom den. F.eks.: det skal være mulig for en som ikke vil kjøre en seksjon, men vil klippe 5, 
å kjøre utenom og fram til klipperen.  

 Ved svært vanskelige steder i en seksjon hvor det er fare for at kjørerne ikke kommer videre, 
må det være mulig for kjøreren å komme ut av seksjonen og kjøre til seksjonslutt for å få 
klippet. 

 Utøverne bør "treffe" seksjonene logisk og i rekkefølge. Dvs. transporten fører til starten og 
ikke til slutten, en ser seksjon 5 før 6, etc. Ellers blir det leting og frustrasjon, og farlige 
situasjoner kan oppstå. 
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3.2.4. Vanskelighetsgrad på transporten 
Tenk på nivået på kjørerne i transport spesielt mht følgende:  

 Alle klasser inkludert assistenter må kunne klare å kjøre til seksjonene. Hvis noen må ut av 
traseen for å finne en lettere vei, eller ha hjelp, kan dette forårsake køer, frustrasjon og/eller 
farlig trafikkavvikling.  

 Sikkerhet: 
o de yngre kan bli nedkjørt av de eldre; bruk god bredde eller atskilte sløyfer 
o unngå grener etc. i øye- eller hodehøyde 
o unngå stup i nærheten av traseen 

 
I de lavere klassene må man tenke på at det stort sett er foreldre som løper eller går rundt med 
kjørerne, og ikke assistenter på motorsykkel. Tenk derfor litt på lengde og underlag. 

3.2.5. Merking av transporten 
Transporten skal merkes slik at kjørerne lett kan finne veien fra seksjon til seksjon. Husk at i kampens 
hete kan det vi synes er klart og tydelig bli misforstått av kjørerne eller ikke bli sett i det hele tatt. 
Utøverne er mest vant til systemet med båndstrimler. Her markeres transporten med godt synlig og 
strategisk plasserte plastbåndstrimler hengende fra grener. I utgangspunktet skal man kunne se neste 
båndstykke fra der man står ved forrige båndstykke. Det er ikke noe grunn til å være gnien her, bruk en 
god armlengde som henger og vaier i vinden og som fanger blikket, i øyehøyde. Ved kryssende stier 
eller andre steder hvor det er fort gjort å ta feil, kan kanskje et bånd på tvers av veien være til god hjelp 
for å finne fram videre. Fargen bør være samme farge som brukes på seksjonene. Måten transporten er 
merket skal opplyses ved sekretariatet/startområdet ved å henge et tilsvarende stykke bånd/skilt på en 
oppslagstavle med en forklarende tekst. Dette er spesielt viktig hvis det benyttes to sløyfer, f.eks.: til 
forskjellige klasser. Det er ikke så nødvendig hvis det holdes førermøte og den nødvendige 
informasjonen forklares der. 
 
Det kan også være en fordel å sette opp et skilt ved utgangen av hver seksjon som viser veien til neste 
seksjon (pil med neste seksjons nr., se skisse under pkt. 2.1.2.) Skiltet bør plasseres lett synlig rett 
foran kjørerne etter at de er kommet ut av seksjonen og står for å få klippet kortet. Slike retningsskilter 
kan med fordel også plasseres ved andre retningsendringer eller veikryss langs transporten. 

3.3. Seksjoner 

3.3.1. Generelt 
Seksjoner skal i utgangspunktet bestå av naturlige utfordringer avgrenset av naturlige begrensninger. 
De skal være variert mht vanskelighetsgrad, terreng, tekniske momenter, lengde, bredde, underlag, etc. 
Husk at det trengs bare én seksjon til å skille kjørerne - hvis den er tøff nok, vel å merke. 
 
Prøv å finne en naturlig utfordring: opp en bakke, langs en grøft, gjennom en steinrøys, opp et fjell, 
over en myr, opp en foss, etc. Tenk på hva kjørerne synes er artig å kjøre, eller å prøve å kjøre. Prøv å 
lage seksjoner som ikke vil endre seg for mye etter all kjøringen, slik at de er tilnærmet like for alle – 
det oppleves som mest rettferdig. Likevel skjer det f.eks. at i én seksjon kan det være best å være først 
gjennom, mens i en annen kan det være lurt å vente til andre har banet vei. Dette er en del av gamet. 
Noen liker tekniske utfordringer og andre vågale, men stort sett liker alle romslige og kjørbare 
seksjoner. Og ikke minst; mange sporvalg gjør det spennende for både kjørere og publikum. 

3.3.2. Bruk av sperrebånd 
Bånd brukes først og fremst til å begrense seksjonen - like mye for å holde publikum ute som for å 
holde kjørerne inne.  
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Vær nøye med høyden på båndet. 10-30 cm over bakken, i følge reglementet. Spesielt på toppen av 
kanter skal ikke båndet ligge på bakken, dvs. der f.eks. hvor det er lett for forhjulet å havne utenfor 
båndet. Dumt å klare kanten men får 5 pga båndet! Det er mye mer vanskelig å kjøre over båndet når 
det er opp fra bakken - som sagt minst 10 cm.  
 
Båndet skal ikke bevege seg i vinden, men være strukket fast mellom festepunktene. Brukes tykke 
trær, strekk båndet rundt på utsiden av treet først, da ser seksjonen større ut, og da er treet hinderet og 
ikke båndet. Prøv å legge båndet utenfor/vekk fra det som er det egentlige hinderet. Dumt hvis man 
greier hinderet, men får 5 fordi man kjørte over eller rev båndet. Det er også greit å ikke ha båndet 
akkurat der hvor alle subber borti med fothvileren. Da risikerer man at en utøver som bare så vidt er 
borti får femmeren fordi alle de andre har skadet båndet litt hver. 
 
Husk reservebånd i alle seksjoner. Rives båndet, bør hele stykket mellom festepunktene skiftes ut og 
være like stramt som før. Likt for alle. Bånd som er knyttet flere ganger og gjerne strekt til det ytterste 
kan ryke lettere for nestemann som er uheldig å komme bort i det. På utsatte steder kan det være en idé 
å ha flere og tettere festepunkter slik at det er lettere å skifte ut korte deler, pluss ikke så lett for 
utøvere å strekke båndet, tøye grensen - tilgi ordspillet. 

3.3.3. Bruk av piler 
For størrelse og farge, se pkt. 2.2.2 markeringer.  
 
For bruk av piler i seksjoner hvor flere klasser kjører samtidig, se pkt. 4.4 konkurranser med flere 
seksjonssett og flere klasser i hvert sett. 
 
Pilene skal settes slik at det ikke er pilene selv som er hinderet. Det er både dårlig gjort og uheldig å 
sette pilen rett i et mulig spor for å ødelegge for det sporvalget. Pilene skal settes slik at de ikke er til 
hinder, dvs. ikke lett å kjøre ned, ødelegge eller bøye. Ikke skap problemer for verken utøverne eller 
seksjonsdommere (som stadig må bort for å fikse en pil). Sett heller pilene inntil fjell eller trær ol. hvor 
det allerede er et naturlig hinder/begrensning. Pilen sier bare hvilken vei (til hvilken side) man skal 
kjøre. Dette gjelder enda mer hvis pilen egentlig hører til en annen klasse. Meget dumt å sette en A-pil 
midt i B-sporet slik at det hindrer dem å benytte sporet. Sperr heller sporet med bånd.  
 

 
Eksempel på inkluderende piling, foto Tor Linnerud 
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Galt: Pilen i midten er midt i et 
mulig spor - de fleste vil gjerne 
kjøre på toppen av skråningen - 
pilen brukes som hinder som gjør at 
det er stor sjanse for at den kan bli 
ødelagt og seksjonsdommer må 
reparere den. I tillegg ligger båndet 
på begge sidene der hvor alle 
bakhjul kommer til å havne når det 
går galt - igjen må seksjonsdommer 
bort for å reparere. 
 
 
 
 
Riktig: Båndet på begge 
sidene er trukket lenger ut og 
pilen i midten er flyttet lenger 
til venstre slik at de ikke lenger 
er til hinder for kjøringen og 
har mindre sjanse for å bli 
skadet.  Begge sidene av 
steinen og toppen og bunnen 
av skråningen er stengt med 
tverrbånd for å bevare det opprinnelig tenkte spor. 
 
Tips: 

1) Sett ut pilene slik at utøverne kan se dem etter hvert som de går gjennom seksjonen i 
kjøreretning. Ikke gjem pilene bak trær eller steiner.  

2) Orienter portene på tvers av kjøreretning. 
3) Orienter påfølgende porter slik at kjøringen flyter logisk fra port til port. F.eks.; sett ikke ut en 

port slik at utøverne faktisk må kjøre rundt den på utsiden for å kjøre tilbake gjennom den 
(portene kan bare kjøres i en retning - pilene er blank på baksiden). 

4) Fest pilskiltene skikkelig på pinnene slik at det blir likt for alle. En pil som er festet dårlig kan 
forårsake urettferdigheter. Flere kjørere kan ha vært bort i den uten å rive den ned, men så rives 
den av nestemann som er bort i den (=5). 

5) Det vil av hensynet til vanskeliggrad mellom kvinneklassene og herrene være nødvendig med 
enkelte overstrykninger av piler i henhold til SR. 

3.3.4. Trepinner og ståltråd (grisehaler) til bånd og skilt 
Det er i utgangspunktet best å bruke gjenstander i naturen (trær, stein, o.l.) som ikke kan flytte på seg. 
Da er det også mindre sjanse for at utøverne kan skade seg eller ødelegge festepunktene. Å lime piler 
rett på fjell er et alternativ. Pinner slått fast ned i bakken er stygt å falle på. Skal pinner brukes, slå dem 
ned på skrå, skrått ut fra sporet, slik at de blir slått flate i stedet for å spidde utøveren i tilfelle en faller 
på dem. En stein lagt på plass har lettere for å bli flyttet på f.eks. når den blir kjørt på, enn en stein som 
har ligget på stedet lenge.  
 
Brukes ståltrådfester, bør man tenke på at de settes slik at de ikke er i veien og dermed lett blir bøyd 
over litt etter litt. De må heller ikke sitte løst eller være lett å slite rett opp av fjellet. De må heller ikke 
kunne snues rundt hvis de brukes til skilt/piler. Fest heller pilen i 2 ”grisehaler” som står ved siden av 
hverandre, eller bruk en type med begge endene ned i bakken. 

Figur 3. Riktig og gal plassering av bånd og piler 
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3.4. Seksjonenes nivå 

3.4.1. Generelt 
Et løypesett skal bestå av seksjoner bygget med forskjellige nivå også innenfor klassen - hver klasse 
skal oppleve noen lette, noen middels og noen vanskelige seksjoner. Dette er ikke bare fornuftig, men 
reglementsfestet i SR. Foruten vanskelighetsgrad lett, middels og vanskelig kan det også lages 
seksjoner som er meget vanskelige, avhengig av status på konkurransen. Nivået skal variere for å 
ivareta følelsen av både utfordring og mestring. 
 

3.4.1.1. For alle klasser 
Hvis du synes en seksjon eller et hinder er for vanskelig, da er det det. Lytt til deg selv. Juster 
seksjonen slik at du oppnår noe som er lettere uten å miste essensen i utfordringen. Og husk at mens 
noen av seksjonene kan være vanskelige, skal det alltid være noen som er både middels og lette, og 
selv de lette skal være litt artige. De sies at en lett seksjon ikke kan være for lett. Det er alltid noen som 
vil klare å gjøre den vanskelig. Det har heller ingen hensikt å lage en seksjon som du vet ingen klarer, 
det er bare bortkastet arbeide.  
USA modell (fra nettstedet til NATC): 
For en lett seksjon; et godt mål er å prøve å lage seksjonen slik at det er 3 steder hvor det er mulig å få 
1 prikk. Prøv å få til foting på begge sider, venstre og høyre fot. 
For en middels seksjon; et godt mål er å prøve å lage seksjonen slik at det er 3 steder hvor det er 
sannsynlig å få 1 prikk, men bare ett sted hvor det er mulig å få 5 prikker.  
For en vanskelig seksjon; et godt mål er å prøve å lage seksjonen slik at det er 3 steder hvor det er 
mulig å få 5 prikker, men bare 1 sted hvor det er sannsynlig å få 5 prikker. 
 

3.4.1.2. Retningslinjer for fastsetting av tidsbruk 
Det er allerede skrevet en del om lengden på seksjonene, og hvordan momentene bør være. Som 
seksjonslegger må en også ta hensyn til tidsbruken. Dersom konkurransen ikke har fastsatt 
maksimaltid i hver seksjon, så bør en i alle fall sørge for ikke å lage seksjoner hvor kjørerne kan bli 
stående fast i en evighet uten å komme videre. Det fører raskt til lange køer, og til slutt ender det 
kanskje opp med at seksjonsdommeren må ta noen litt tvilsomme avgjørelser for å få avsluttet det 
håpløse forsøket på å komme videre. 
 
Dersom det er fastsatt maksimaltid, er det vanligvis 90 sekunder. Normalt vil vanskeligste klasse i en 
seksjon ha lengst vei på grunn av portleggingen, og får dermed også dårligst tid. Som seksjonslegger 
må man se for seg hvor lang tid det vil ta å kjøre hele seksjonen med god flyt, og enda bør det være 
kanskje litt å gå på for de som trenger å stille seg opp foran en kant etc. I eliteklassen er det greit om 
man har litt tidspress på seg selv når man kjører godt, spesielt i de seksjonene som graderes som 
vanskelige. For kjørere i lavere klasser bør man kanskje kunne. rekke å komme igjennom selv om man 
blir stående fast en stund, og må finne alternative løsninger Seksjonene må inneholde momenter og 
lengder slik at utøverne i de forskjellige klasser blir satt på å få utprøvd sine ferdigheter/vanskeligheter 
som klassen skal inneholde, og et så riktig antall momenter som foreskrevet i handboken. 
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3.4.2. Fastsetting av nivå 
 
Se vedlegg bakerst i dette heftet. Der er de forskjellige klassene med nivåer både i liste- og tabellform. 
Disse oversiktene skal taes med i skogen når man skal legge seksjoner! De fungerer som huskelister, 
og er ment som verktøy for enhver seksjonslegger. Fordeling i tabell under viser en tradisjonell 
konkurranse hvor alle klasser er med (E, A, B, KE, KB osv) Norgescupoppsett med færre klasser vil 
ha en større spredning.  
 
 

Forklaring til figuren: 
 for de som er dårligst i klassen: disse bør kunne forvente at de får mellom 0 og 1 for de første tre seksjonene, men 

ikke så mange nuller. Deretter blir det fire seksjoner med prikker mellom 1 og 3. Deretter følger hele fem 
seksjoner med fullt hus.  

 for de som er midt i klassen: disse klarer seg mellom 0 og 1 for de første fire seksjonene med flere nullseksjoner, 
deretter mellom 1 og 3 for de neste fem, for så å få 5 for de siste tre. 

 for de som er best i klassen: disse får noen rene nullseksjoner i begynnelsen med til sammen syv seksjoner med 
prikker mellom 0 og 1. Deretter fire seksjoner med prikker mellom 1 og 3, og så kun én på 5, hvis de er uheldig (!? 
ønsker nok flere harde nøtter. 

3.4.3. Kontroller deg selv 
Til slutt, i forbindelser med fastsetting av vanskelighetsgrad, gå gjennom hele løypa, alle seksjoner, 
hver klasse, og tell prikkene; vinneren bør ikke få mer prikker enn det som er oppgitt som fordeling av 
vanskelighetsgrad på seksjonsnivået i gjeldene klasse som SR beskriver i 64.2. Gjennomsnittsprikker 
for en seksjon bør være mellom 1,5 og 2,0. og noe høyere på det som er skissert som vanskelige 
seksjoner .Se forøvrig pkt 3.4.2. evaluering av en seksjons vanskelighetsgrad i forhold til prikker. Bare 
fordi du absolutt må ha med den flotte kanten skal det ikke gå ut over at det skal være noen lette og 
noen middels seksjoner også. 
 
OBS: Selv om "fasiten" sier at en seksjon skal ha 3 momenter, at kantene skal være 1,5 meter, at det 
ikke skal være triksing, etc., betyr det ikke at man slavisk skal følge dette for hver seksjon. Ha heller 
variasjon. Bruk fantasien, se etter utfordringen, se etter "kicket"… når du skal bestemme 
vanskelighetsgraden.  
 
 
 

Figur 4. Fordeling av prikker i forhold til hvor man ligger i klassen 
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3.4.4. Evaluering av en seksjons vanskelighetsgrad i forhold til prikker 
 
 Seksjonsnivå ”vanskelig” kan beskrives som en seksjon som mest sannsynlig vil kreve 5 fra de 

fleste kjørere. En seksjon som stort sett krever 5 fra de beste i klassen må kunne betegnes som 
”meget vanskelig” i vår målestokk. 

 Seksjonsnivå ”middels” kan beskrives som en seksjon som mest sannsynlig vil kreve mellom 1 og 
3 fra de aller fleste kjørere, men som noen vil kunne kjøre på 0, og noen vil få 5. 

 Seksjonsnivå ”lett” kan beskrives som en seksjon som mest sannsynlig vil kunne kjøres på 0 av de 
aller fleste, noen få kan få 1, 2 eller 3, og hvor ingen normalt skal få 5. 

 
Vanskelighetsgrad for en seksjon Gjennomsnitts prikker alle kjørerne 
Meget vanskelig 4,51 - 5,00 
Vanskelig 3,01 - 4,50 
Middels 1,01 - 3,00 
Lett 0,00 - 1,00 

 
OBS: Å gradere nivået kun ut fra gjennomsnittsprikker kan være misvisende: ta f.eks. en seksjon hvor 
det er helt nødvendig å hoppe opp en høy kant; med en kicker heldigvis (!) på rette plass, er det mest 
sannsynlig at alle klarer det. Gjennomsnittlig prikker vil være nær 0, dvs. lett, mens den i 
utgangspunktet ser ut som vanskelig for de fleste. Dette er ment som et hjelpemiddel for å bedre kunne 
evaluere/klassifisere seksjonene etter en konkurranse. Beskrivelsen i pkt 3.4.4 viser en tradisjonell 
konkurranse hvor alle klasser er med (E, A, B, KE, KB osv) Norgescupoppsett med færre klasser vil 
ha en større spredning.  
  
 
 
 
 

 
Benny Artursson tar utfordringen, foto Tor Linnerud 
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4. Seksjonsklasser og nivåer for Norges Cup 

4.1. Norgescupklasser 
Norgescup (NC) har 6 tellende klasser som har inndeling basert på seksjonsnivå, utøvers alder, 
størrelse på sykkel (ccm) og kjønn.  
Det skal være et seksjonssett med 15 - 18 seksjoner. Ingen klasser kjører mer enn 15 seksjoner, bygger 
en flere kan det feks velges noen seksjoner kun for de lavere klassene.   
Det bør om mulig lages blått, gult og grønn spor i alle seksjonene for å få mere fleksibilitet til 
klassene, og for å kunne justere nivået ved gjennomgang. 
 
Offisielle klasser:         Tabell 4.1 
Seksjonsklasser Alder/ccm Antall seksjoner Seksjonsnivå  Pilfarge 
Elite Fra 13 år/Fri ccm 15 A til E ekstrem Rødt spor 
Junior 13-21 år/Fri ccm 15 B til E Blått spor 
Kvinner Elite Fra 13 år/Fri ccm 15 B- til A Gult spor 
Kvinne Junior 13-21 år/Fri ccm 12 C til B- Grønt spor 
Ungdom 13-16 år/Max125 ccm 12 C til B+ Grønt spor 
Veteran Fra 40 år/Fri ccm 12 C til B+ Grønt spor 
 
 
I tillegg kommer uoffisielle klasser som skal være med   Tabell 4.2 
Seksjonsklasser Alder/ccm Antall seksjoner Seksjonsnivå Pilfarge 
Åpen Blå Fri alder/Fri ccm 12 B til E Blått spor 
Åpen Gul Fri alder/Fri ccm 12 B- til A Gult spor 
Åpen Grønn Fri alder/Fri ccm 12 C- til B+ Grønt spor 
Åpen Fri Fri alder/Fri ccm 10 Opp til C+ Fritt spor 
 
 
Uoffisielle klasser som også kan være med i NC (arrangørs valg)  Tabell 4.3 
Seksjonsklasser Alder/ccm  Antall seksjoner Seksjonsnivå Pilfarge 
Rekrutt 
Vanskelig 

11-12/ 125 ccm 12 C- til B Grønt spor 

Rekrutt lett 11-12/ 125 ccm 7-10 Opp til C Fritt 
 

 Elite skal kjøre 2 x 15 seksjoner, hovedhensikten er at det skal bli en mer krevende klasse med 
større skille mellom kjørerne. Nivået skal strekke seg fra A seksjoner til meget vanskelige Elite 
seksjoner. Det er ikke meningen at hele klassen skal komme igjennom de vanskeligste 
seksjonene. Det skal bygges 5 stk seksjoner på et A nivå og maks 3 Elite ekstrem. Resten skal 
fordeles jevnt. 

 
 Junior skal kjøre 2 x 15 seksjoner og her skal nivået gå fra vanskelige B seksjoner til Elite 

seksjoner. Det skal legges vekt på tekniske momenter i seksjonene. Dette skal fordeles med 1/3 
av seksjonene på hvert nivå. Da det høyeste nivået skal skille de beste utøverne.  
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 Kvinner Elite skal kjøre 2 x 15 seksjoner, der halvparten av disse seksjonene skal lages spesielt med 
hensyn til tekniske ferdigheter til jentene. Det skal legges mer vekt på teknikk som sving og kjørbare 
kanter og derved unngå høye kanter som krever løft og eventuelt uthopp og svinger som krever 
flytting.  Man kan i stedet øke antallet av de tekniske momentene i sporet. Nivået blir fra B til A nivå. 
Dette skal fordeles med 1/3 av seksjonene på hvert nivå. Da det høyeste nivået skal skille de beste 
utøverne.  

 
 

 Kvinne Junior skal kjøre 2 x 12 seksjoner, hvorav seks av disse seksjonene har vekt på de tekniske 
ferdighetene til jenter på dette nivået. Det skal legges mer vekt på sving og kjørbare kanter og at antall 
momenter holdes på 3 til 4 i dette C-nivået. Dette skal fordeles med 1/3 av seksjonene på hvert nivå. 
Da det høyeste nivået skal skille de beste utøverne. 
 

 Ungdom skal kjøre 2 x 12 seksjoner, der Nivået vil gå fra C nivå til vanskelig B. Dette skal fordeles 
med 1/3 av seksjonene på hvert nivå. Da det høyeste nivået skal skille de beste utøverne.    
 
Seksjonsnivåer i seksjonssett med 18 seksjoner. I seksjon sett med 16 seksjoner så skal det kuttes jevnt 
på alle nivåer så en fortsatt kommer ut på 1/3 av hver grad i klassene. 
 
Tabell 4.4  
Lys farge: lett nivå, mellomfarge: medium nivå, mørk farge: Vanskelig nivå  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
A                 EX 
B-                 A 
B                 E 
C-                 B+ 
R-                 C+ 
 

  
 

 
I denne figuren viser hvor mage seksjoner en bør ha i vært nivå, trenger ikke være stigende på samme 
måte, men en fordel at en får lette seksjoner i starten. Det anbefales å bruke skjema og føre inn 
seksjonsnummer på de rette nivåene. Tabell i pkt 7.2 skal skrives ut og leveres oppdatert til Jury når de 
kommer for seksjonsgjennomgang. 
 
 
Rekrutt klassene kan arrangør legge i de seksjonene som passer med nivå og adkomst. Vi har to rekrutt 
klasser: Rekrutt lett og rekrutt vanskelig. Disse klassene må overlappe hverandre i nivå. I rekrutt lett 
skal det lages seksjoner fra Lett R opp til C spor. I rekrutt vanskelig i fra lett C til B spor. Det 
anbefales en utforming av rekruttseksjonene som tester tekniske ferdigheter fremfor høye kanter. En 
må forsikre seg om at seksjonene ikke blir for korte.  En må tenke på transporten og sikkerheten når en 
tar med 11 og 12 åringer. 
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5. Nyttige tips 
 

5.1. Slik unngår man flaskehalser 
a) I kjøre rett gjennom dem. Kjørerne bruker lite tid til å undersøke, bestemme spor og å kjøre 

seksjonen. 
b) Legg den første seksjon ett stykke fra starten – det gir kjørerne en sjanse til å komme i gang, 

drar ut køen. 
c) Legg siste seksjon ganske nær slutt/sekretariat (OBS. ikke slik at bråket er forstyrrende), slik 

at det ikke blir kapp kjøring til "mål" i tilfelle dårlig tid. OBS. Legg evt. sluttidskontroll rett 
ved utgangen av siste seksjon for å unngå kappkjøringen til sekretariatet. 

d) Legg seksjoner som er lette å forstå eller skjønne hensikten ved, dvs. "den kanten og så den 
stokken, etc.". Bruk så få piler som mulig. Da bruker ikke kjørerne så mye tid til å orientere 
seg i seksjonen. OBS. Må ikke gå på bekostning av sporvalg. 

e) Legg kjørbare seksjoner slik at de som ikke er så flinke til å trikse ikke sitter fast og dermed 
haler ut tiden. 

f) Legg seksjonene med mulighet til å komme seg raskt ut hvis en får 5 og ikke kan fortsette 
gjennom seksjonen. 

g) Legg transporten slik at deltakerne lett finner veien. Det skal ikke være nødvendig med 
erfaring fra orientering. 

h) Legg transporten slik at deltakerne på alle nivåer lett klarer å komme frem til seksjonene. 
Tenk også på hjelperyttere hvis disse er tillatt - ingenting er mer frustrerende hvis man har 
dårlig tid og det er en som sperrer veien som ikke er med i konkurransen en gang. 

i) Tenk transport uavhengig av seksjonene slik at både utøvere og hjelperyttere lett kan kjøre 
forbi til neste seksjon. 

j) Nyryddete områder kan bli ekstremt glatte og gjørmete. Rydd nye områder i god tid før 
konkurransen slik at alt har roet seg og sol og regn har virket på det en stund. 

5.2. Rustet for dårlig vær 
Det er viktig at seksjoner, transport og slitasje i terrenget tåler dårlig vær. Både seksjonene og transport 
bør har mulighet for alternative spor i tilfelle enkelte steder blir helt umulig. Kjørerne er selv flinke til 
å finne og utnytte alternative spor - bare de ikke sperres med bånd. Er det mulighet for at en seksjon 
kan bli "umulig" etter passasje av mange sykler, lag den bred slik at man får mange spor å velge, og 
kan kjøre rundt det verste. 

5.3. Sporvalg 
Sporvalg er kanskje noe av det viktigste av "ferdighetene" vi ønsker å utvikle hvis vi tenker på hva 
trialkjøring kan gjøre for oss også utenfor banen. Det å kunne vurdere våre egne evner, ta beslutninger, 
handle, det å kunne velge… 
 
For å få til sporvalg, må seksjonsleggeren lage seksjoner som er brede nok. Ut med båndet. Dra det på 
andre siden av steinen - de kjører ikke over den likevel, men sporvalg er der og seksjonen ser mye mer 
åpen ut. Ved å "gjerde inn" hindringene i stedet for å lage en korridor over dem vil seksjon være mer 
åpen og det vil naturlig være flere sporvalg. 
 
Hvis du etter å ha kontrollert seksjonen ser at det er for mange sporvalg, for eksempel et smutthull som 
du helst ikke vil at kjørerne skal finne eller bruke, kan det stenges med bånd, selv om båndet er midt i 
seksjonen. 
 
 Figur 5.  Sporvalg 
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Forklaring til figuren: 
a) stort sporvalg, et spor i forgrunn stengt med bånd (for lett) 
b) lite sporvalg, oppleves som trangt og knotete 
c) lite sporvalg som i b, men oppleves likevel som åpen 

 
Man kan også legge opp til forskjellige sporvalg for forskjellige ferdigheter. Eksempelvis kan en kant 
legges opp med 2 spor; ett for de som er gode på kanter som kan velge å kjøre rett på, og ett for de som 
er gode på sving som kan velge å kjøre opp kanten der hvor den er lavere, men må klare en trang sving 
i tillegg. 

5.4. Konkurranser med flere seksjonssett og flere klasser i hvert sett 

5.4.1. Hvor mange seksjonssett? 
I enkelte store konkurranser med mange klasser og mange deltakere, er det blitt slik at klassene deles 
på to sløyfer med sine egne seksjoner, dvs. to seksjonssett. Vanligvis med E/A/B/KE/KB i sett 1 og 
C/D/KC/KD i sett 2. Denne fordelingen av klasser er gjort kun av rent praktiske hensyn: a) man får 
nesten likt antall utøvere i begge sløyfer, ca. 60-70 i hver, basert på tidligere NC konkurranser, og b) 
man få ferdighetsnivåer som passer naturlig sammen. Dette gjør seksjonsleggerens jobb lettere. 
 
I andre konkurranser, avhengig av antall påmeldte i de enkelte klasser, kan det være nok med ett 
seksjonssett, eller det kan være at enten 2, 3 eller 4 sett blir nødvendig. Det er nesten en selvfølge at de 
yngste rekruttene helst bør kjøre i eget seksjonssett på et atskilt område med egen transport; i 
utgangspunktet av sikkerhetsgrunner for de små, men også for å unngå frustrasjon, forsinkelse, etc., for 
de store. 

5.4.2. Piling for å skille klassene i seksjonene 
Når flere klasser skal kjøre en seksjon, må seksjonen dekke over et bredt spekter av utøverferdigheter. 
For å gjøre seksjonsleggerens jobb lettere og for å gi kjørerne bedre utfordringer, er det vanlig å pile 
forskjellige momenter i seksjonene for de forskjellige klassene. Dette behøver ikke gjelder alle 
seksjonene og heller ikke alle klassene hver gang. For eksempel en lett seksjon behøver ikke piler i det 
hele tatt, mens en vanskelig seksjon kanskje trenger piler kun ved ett moment. I tillegg, avhengig av 
terrenget og mulighetene for seksjonsleggeren, kan det hende at Elite og A, eller A og B, eller B og C, 
eller C og D, må ha felles porter, dvs. kjøre samme spor over et hinder. Det er ikke å komme fra at jo 
flere klasser i samme seksjon, jo vanskeligere er det å tilfredsstille alle. Det bør i hvert fall være et mål 
for alle seksjonsleggere å bruke færrest mulig piler, og å prøve å utnytte de naturlige skillene i 
terrenget. 
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Når man skal legge en seksjon for flere klasser er de beste måtene å angripe det på enten å:  
a) legge seksjonen for den laveste klassen og så pile for de høyere klassene, eller  
b) legge seksjonen for den høyeste klassen og så utvide den for de lavere klassene.  
 
F.eks. mener mange det er lettere å bygge en seksjon for Sett 2 ved å bygge den for D, bred og kjørbar, 
så innsnevre med piler for C. Da får disse heftigere kanter og krappere svinger, etc. Men for Sett 1 er 
det nok best å legge dem for Elite utøverne. Dvs. først piler du et spor over de vanskeligste 
utfordringene. Deretter setter man nye piler litt lenger ut slik at A/KE får større spillerom og ikke den 
høyeste del av kanten, etc. Piler for B-sporet settes enda lengre ut. Dermed får de enda mer spillerom 
og litt lavere kanthøyder, etc. 
 
Et sukk fra utøverne: 
Utøverne (les Elite og A) har ønsket at arrangørene må være flinkere til å skille nivåer når det kjøres 
flere klasser i samme seksjon. "Hei, hva er poenget med å kjøre Elite når A kjører samme spor som 
oss" eller, "vi kjører jo samme spor som Elite og sliter oss i hjel". Noe å notere seg! 
 

5.4.3. ”Tvungen piling”  
I tillegg til at du skal kjøre gjennom dine egne porter, må du også kjøre utenom portene til de andre 
klassene. Du kan heller ikke kjøre gjennom andres porter (eller dine) fra baksiden. 
 
Det betyr også at det ikke er mulig for noen å kjøre "fritt" i seksjonene. Uansett om du har egne  
. 
Ofte ser vi at kjørere velger en litt annen løsning enn den vi hadde tenkt oss, og ofte kan det være slik 
at det vi regnet som det vanskeligste også velges av de i klassen under. Også derfor er det viktig å ikke 
ta fra kjørerne denne muligheten, men heller bruke inkluderende piling som gir lavere klasse anledning 
til å velge antatt vanskeligste spor. 
 
Største problemet for seksjonsleggerne er å lage seksjoner som ikke ser ut som en skog av piler. 
 

 Hvis vi skal lage seksjoner med fine og mange og fine sporvalg, spesielt for de lavere klassene, 
som kanskje trenger det mest, er det enda viktigere at seksjonene piles med "store visjoner" og 
ikke "smalsynt"  
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Tips:  

1) Ikke prøv å finne forskjellige hinder for de enkelte klasser - finn heller et hinder for én av 
klassene og så pil de andre enten over en lettere eller vanskeligere del av den. Prøv alltid å 
inkludere den vanskelige delen i den lette delen slik at det blir flere sporvalg og mindre sjanse 
for urettferdighet. 

2) Husk - hver gang du setter ut en port for én klasse har du tvunget de andre klassene en annen 
vei. Hvis du ikke vil dette, må du føye til "inkluderende" piler for de andre klassene. En god 
tommelfingerregel er: Skal du pile for én, må du pile for alle. 

3) Hvis flere piler settes på samme pinne/sted, skal det alltid stå rød øverst, deretter blå og så 
eventuelt grønn. 

4) Husk at pilene må stå tilnærmet på linje, og at de peker mot hverandre. 
5) Vær tidlig ute med å telle antall piler som trengs. Husk det skal være porter (pilpar) for alle 

klasser og med de riktige fargene.  
6) For fargene til pilene, benytt RGB kodene: rød= 255-0-0, blå=0-145-255, grønn=0-145-0. 

Figur 6. a), b) og c) Piling i en seksjon for flere klasser (E/A/B/KE/KB) 

Her er portene lagt ut direkte kun 
med tanke på en og en klasse, men 
dog logisk i forhold til 
kjøreretning og hverandre. 
 
Har følgende fordeler: 

- enkelt å pile 
- lett for utøvere å orientere seg 

(se hvor de skal), men mest fordi 
det er ingen sporvalg 

 
Har følgende ulemper: 

- ingen sporvalg 
- vi kan bomme! seksjonen kan 

bli vanskeligere enn tenkt (eller 
umulig) F.eks.: A-spor ved 2. og 
3. hinder kan viser seg verre enn 
tenkt og hvis A kunne kjøre 
Elite-spor hadde seksjonen vært 
grei 

- noen av momentene kan opp-
leves som urettferdig. F.eks.: 
hvorfor må A over den doble 
steinen ved 2. hinder, mens Elite 
kan kjøre over en enkel stein - 
spesielt hvis det viser seg at den 
enkle steinen er mye lettere enn 
trodd og doble steinen er 
vanskeligere. 

Her er portene lagt ut logisk i 
forhold til kjøreretning og 
hverandre, men også med tanke på 
å få mest fleksibilitet. 
De lavere klassenes piler er flyttet 
ut og inkluderer sporet til de andre 
klassene.  
 
Har følgende fordeler: 

- A og B har fått betydelig flere 
sporvalg 

- A og B kan velge å kjøre et 
moment til en høyere klasse hvis 
de vil. Gir verdigfull trening og 
vurdering av egne evner 

- ingen kan klage på urettferdighet 
 
Har følgende ulemper: 

- Er ikke så enkelt å pile. Vi må 
tenke mer. Det er ikke alltid at 
hindrene er så greit leinet opp 
som i eksemplet over. 

 
OBS. 
Smutthull, som ved 2. hinder for A 
og B, kan stenges med bånd. 

Her er portene lagt ut uten tanke 
på innvirkning på de andre 
klasser. 
 
Ved 1. hinder: B-porten stenger 
for A som må kjøre rundt for å 
komme til sin port. Dumt - 
portene bør være samlet, helst på 
rad. 
 
Ved 2. hinder: pilene i de enkelte 
portene peker ikke mot hver-
andre. Feil. I følge SR skal 
pilene peker mot hverandre - 
mindre forvirrende. 
I tillegg er det ikke pilet for A - 
det er tenkt at siden de ikke kan 
kjøre B eller E portene, må de i 
mellom. Korrekt, men forvirr-
ende. 
 
Ved 3. hinder: portene er rotert i 
forhold til både hverandre og 
kjøreretning. Dumt - forvirrende. 
I tillegg stenger faktisk B-porten 
for E som ikke kan kjøre videre - 
meget dumt. 
 
 

S

1

D/KD

C/KC

Figur 7. d) Anbefalt piling i en seksjon for flere klasser (C/D/KC/KD) Her er portene lagt ut 
logisk i forhold til 
kjøreretning og hverandre, 
men også med tanke på å få 
mest fleksibilitet. 
De lavere klassenes piler er 
flyttet ut og inkluderer 
sporet til de andre klassene.  
 
OBS. 
Smutthull, som ved 2. 
hinder for C og D, kan 
stenges med bånd. 
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5.5. Todelte eller flerdelte seksjoner 
 
 

2

S1
 

 
Det er flere grunner til å dele en seksjon: 

a) For å øke sjansene for kjørerne å få flere nuller. Spesielt bra for de lavere klasser. 
b) For å få opp antall seksjoner hvis arrangøren har et begrenset område å legge seksjonene i. 
c) For å kunne greie seg med færre seksjonsdommere. Hver seksjonsdommer skal dømme 

begge/alle delseksjonene i sin hovedseksjon.  
 

Ved flerdelte seksjoner er det viktig å notere følgende: 
a) Den første delen av en flerdelt seksjon bør være enten en ren nullseksjon eller i hvert fall så 

pass grei at normalt ingen får 5. Foruten å gi kjørerne en god mulighet til å få en 0 øker man 
flyten gjennom seksjon. 

b) Overgangen mellom delene i en flerdelt seksjon bør skje på et nøytralt sted, dvs. ikke midt i en 
sving eller på toppen av en kant. Det må være lett/logisk for både seksjonsdommer og kjører å 
se hvor skillet mellom seksjonene går. 

c) I tilfelle en får 5 i første del, må det være mulig for kjøreren å stille seg opp for å kjøre neste 
del. OBS: Det er verdt å notere at kjøreren kan stille seg opp for den neste delseksjonen hvor 
han/hun vil i den forrige delseksjonen, men hele sykkelen må være inne i seksjonen. 

5.6. Seksjoner lagt i klynger 
I internasjonale mesterskap ser vi at arrangørene blir stadig flinkere til å gjøre konkurransene 
publikumsvennlige. Da blir seksjonene ofte lagt i tette grupper slik at de som er publikum får med seg 
det meste. Et eksempel kan være to områder, slik at man får sett det ene i første runden, og så har tid til 
å gå til neste område før toppkjørerne kommer til det på andre runden. I tillegg legges gjerne noen 
publikumsvennlige seksjoner i start- og målområdet. 
Denne løsningen gir følgende fordeler: 

a) Lett for kjørerne å finne neste seksjon 
b) Mer sosialt for seksjonsdommere 
c) Lettere for publikum og presse 

Og noen ulemper: 
d) Pass på at det er plass til kø ved inngangen og plass til å få klippet kortet ved utgangen av 

hver enkelt seksjon 
e) Pass på at det er plass til å komme ut/rundt seksjonen dersom det ikke går å kjøre den 
f) Må ikke ha felles bånd. Kjøreren i den ene kan forstyrre kjøreren i den andre. Publikum og 

ledsagere liker/har behov for å komme tett inn på "the action". Har du ikke opplevd dette: 
seksjonsdommer sier "ut av seksjonen" og du trakker over båndet og ut, tror du, men "hei 
du! ut av seksjonen" sier den andre dommeren. Panikk … 

Figur 7. En 2-delt seksjon 

Merk at delingen skjer 
før svingen, på et 
nøytralt sted - ikke ved 
"toppen" midt i svingen 
- som kanskje hadde 
vært fristende. Merk 
også at den første delen 
er ganske lett for å 
minske sjansen for 5'er 
og uthaling av tid. 
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5.7. Bruk av seksjonsbånd 
a) Ikke knyt båndet så hardt til grenene, busker, trær, etc. Tenk at det skal tas ned igjen etterpå 

og området ikke skal være fullt av små sløyfer rundt omkring i buskene. En enkel sløyfe er 
nok, og holder i hvert fall ut konkurransen. Da er det også lettere for seksjonsleggeren å 
flytte båndet ved eventuelle revurderinger. 

b) La båndet løpe av rullene på utsiden. Da blir det ikke tvinnet rundt seg selv, men viser seg 
hele veien med bredsiden - lett å se. Da blir det også lettere å rulle det inn igjen etterpå. 
Gamle sveisetrådtromler er fine å samle brukt bånd på, klar til neste bruk (gjenvinning). 

c) Ikke knytt båndet til greiner eller busker som kan bevege seg i vinden, eller som assistenten 
kan lene seg til eller tråkke på for å utvide seksjonen. 
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6. Miljøtiltak (mht seksjonslegging) 
Spesielt trialfolk må være meget miljøvennlige og miljøbevisste. For det første er vi helt avhengige av 
"naturlig" terreng, og helst skal det være så uberørt som mulig. For det andre er vi heller ikke 
interessert i at naturen skal lide. Vi vil at det skal være der for oss for alltid. 
 
Det finnes flere typer miljøskader; det vanligste man tenker på er forgiftning og ødeleggelse av naturen 
pga oljesøl eller eksos, men verre er nok støy eller stygt utseende. Det er sistnevnte som får naboer til å 
klage, som igjen kan føre til at vi ikke har noe sted å lage seksjoner i det hele tatt!! 
 
Følgende er tips vi som seksjonsleggere kan tenke på for å bevare vårt miljø. 

6.1. Forurensning 
Når man ser på et mulig område for en seksjon, bør man tenke på konsekvensene av en 
eventuell ulykke med tilsøling av enten bensin, olje eller frostvæske. Det er svært sjelden at 
slikt skjer, men hvis uhellet er ute bør man ha valgt et område som tåler det og være forberedt 
på å kunne hindre omfanget av skaden. 
 
 Av luften; lite vi som seksjonslegger kan gjøre med eksos. Hvis der er ekstremt ømfintlige 

naboer kan vi finne ut hvilken vei vinden blåser og legge seksjonene slik at de er minst 
mulig sjenerende. 

 Av bakken; ha klar oljeabsorberende grus, bark eller matter/pølser for å begrense skaden. 
 Av elver og bekker; hvor renner de, hva blir konsekvenser lenger ned? Ha klar "miljø-

pølser" som suger olje, men ikke vann. 

6.2. Støy 
 Bakketopper, utsiktsområder, naturlig amfiteater, fjellklippe, vind, m.m. sender lyd utover, 

gir gjenklang, ekko. Vi kan alltid prøve å legge seksjonene slik at lyden holdes hos oss, slik 
at den blir minst mulig sjenerende. Og/eller vi kan snakke med naboene på forhånd for å 
prøve å avverge eventuelle klager. 

6.3. Stygt utseende 
 Rydd inn gammelt bånd, pinner, etc. Også alle båndstrimlene på grenene som ligger igjen 

etter folk har revet båndet fra busken i stedet for å løsne knuten (derfor skal man benytte 
enkle knuter, og ikke typen som skal holde en 16 fots båt til kai i stiv bris). 

 Rydd sammen (brenn/begrav) tidligere opprevne busker og greiner. 

6.4. Slitasje/skade 
 Prøv å spre seksjonene på nye områder slik at naturen kan lege seg selv. 
 Prøv å legge seksjoner og transport slik at røtter du ikke vil skal dø ikke blir kjørt på og 

skadet. 
 Festes piler/skilt til trær, bruk heller stifter enn spiker, og dra disse ut etterpå - ikke bare riv 

ned skiltet og la stiften stå igjen i treet. Brukes tykke plater er batteridrill og tynne skruer en 
god løsning, men da må også de som river seksjonene ha med noe å skru med. Det er ikke 
alltid tilfelle der hvor man legger opp til at seksjonsdommerne river seksjonene etter 
konkurransen.  
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6.5. Rydding på forhånd 
1. Planlegg seksjonen nøye og rydd vekk kun de busker, greiner og trær som er helt nødvendig. Ofte 

kan det være bedre at et tre blir værende enten som en del av utfordringen eller som en sikkerhet - 
noe å gripe i, falle tilbake på. 

2. Unngå at maurtuer o.l. havner inne i seksjoner eller midt i transporten, eller gjerde dem inn med 
bånd (trialkjørere har respekt for bånd, om ikke for maur). 
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6. Oppsummering 
 Bruk naturen; finn naturlige utfordringer og ytre begrensninger til seksjonen. 

Bånd eller markeringer skal ikke være vanskeligheten! (Altså: Vanskeligheten 
skal ligge i terrenget, og ikke i å unngå å kjøre på bånd eller markering) 

 Seksjonene skal helst være både artige og utfordrende. 
 De enkelte seksjonene skal variere i vanskelighetsgrad, lengde, underlag og 

antall momenter. 
 Seksjonene skal ikke være farlige for, eller ta motet fra deltakerne. Husk at 

uansett hvor vanskelig du lager en seksjon, er det alltid en som vil prøve den. 
Og hvis du synes en seksjon er for vanskelig/farlig, da er den det. 

 Ikke legg seksjonene opp til hva din egen klubbs kjørere så vidt klarer av 
enkelte momenter på trening. Husk at på en konkurranse skal man legge 
sammen flere momenter, og man skal holde på i flere timer. 

 Det hjelper ikke at en lett seksjon er lett 90 % av veien hvis det er et håpløst 
moment i den som ingen klarer. 

 Tenk miljø; rydd inn ALLE bånd, piler og transportmarkeringer, rydd vekk 
minst mulig av trær og busker, tenk på naboene når du plasserer seksjonene. 

Og til slutt:  
 Du må tåle at en eller annen utøver kan finne et "smutthull" som "ødelegger" 

seksjonen din. Det er bare en del av gamet. 
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Vedlegg; SEKSJONSNIVÅ: 
 
Ta med i skogen! Dette er retningslinjene som søker å 
oppnå at vi får likt nivå på seksjonene fra konkurranse til 
konkurranse.  
 
(Disse retningslinjene skal gjøre klassene til en” stige” klatre. I en god stige kommer man 
sikkert til topps. Det blir høyere og høyere, skumlere og skumlere og tøffere og tøffere å 
ta enda et steg. Men i overgangen gjøres så skånsom som mulig gjennom et fornuftig 
sammensatt klassesystem) 
 

a) Nivå D 

 Finn utfordringer som tester de grunnleggende teknikker som sving (høyre og venstre), 
oppover og nedover, ujevnt underlag, diverse typer underlag (grus, jord, gress, fjell, vann, etc.). 

 Prøv alltid å ha flere sporvalg, men ikke for mange. 
 Seksjonene må ikke være for lange - utøveren må kunne huske hele seksjonene. Tatt bort noe 
 Sving må kunne kjøres med begge hjul på bakken uten å måtte flytte hjul og uten å bruke 

clutch. 
 Kanter må kunne kjøres uten å måtte løfte forhjul (høyde mindre enn akselhøyden til forhjulet 

slik at sykkelen kan kjøres opp kun med avlasting). 
 De enkelte elementene i seksjonen bør ikke ligge for tett inn på hverandre, tid til å ta seg inn 

igjen før neste. 
 Ikke legg seksjoner som behøver mye gass/fart. 
 Seksjonene skal kunne kjøres uten fare for å skade verken sykkel eller utøver i tilfelle velt. 
 

b) Nivå C 

 Finn utfordringer som tester de grunnleggende teknikker som sving (høyre og venstre) oppover 
og nedover, ujevnt underlag, diverse typer underlag (grus, jord, gress, fjell, vann, myr, søle, 
sand, etc.), pluss kanter og skråkjøring. Også utforkjøring som tester balansen (så bratt at 
utøveren må kjøre sakte utfor), men som er helt ufarlig (grei overgang i bunnen, ingen 
steinrøys, etc.). 

 Prøv alltid å ha flere sporvalg. 
 Sving må kunne kjøres uten å flytte hjul, men man kan tvinge utøveren til å måtte bruke clutch. 
 Kanter kan ha høyde opp mot toppen av forhjulet. 
 Seksjonen kan inneholde flere små hinder satt sammen slik at de oppfattes/må kjøres som én. 

F.eks. sving pluss sving, sving pluss kant, kant pluss kant, etc. 
 Man kan begynne å lage seksjoner som er litt vågale, krever litt gass, men er mer tekniske enn 

heftige. 
 Seksjonene skal ikke legges på farlige steder som stup eller lignende. 

 
 

c) Nivå B 

 Finn utfordringer som tester alle de grunnleggende teknikker som over, men med litt høyere 
vanskelighetsgrad. 

 Seksjonen bør ha flere sporvalg. 
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 Sving bør kunne kjøres uten å flytte hjul, men utøveren må kunne forvente fullt styreutslag 
og lange svinger (inntil 180`) som kan kreve bruk av clutch. 

 Kanter må kunne kjøres opp mot høyden på styret. 
 Seksjonen kan inneholde flere tett sammensatte momenter. 
 Man kan tenke store utfordringer, bakker og kanter som krever gass. 

d) Nivå A 

 Finn utfordringer som tester alle de grunnleggende teknikker som over, men i litt større 
vanskelighetsgrad. 

 Seksjonen bør ha flere sporvalg. 
 Utøverne må forvente å flytte hjul for å greie de trangest svingene. 
 Utøverne må kunne forvente kanthøyder opp mot 1.8 m. 
 Seksjonen kan inneholde flere store sammensatte momenter. 
 Utøverne må kunne forvente store utfordringer, bakker og kanter som krever mye gass. 

e) Nivå E 

 Finn utfordringer som tester alle de grunnleggende teknikker, men i større målestokk. 
 Utøverne må kunne flytte hjul for å greie de trangeste svingene. 
 Utøverne må kunne forvente kanthøyder over 2m. 
 Seksjonen kan inneholde flere store hinder satt sammen slik at de oppfattes/må kjøres som ett. 
 Utøverne må kunne forvente store utfordringer, bakker og kanter som krever "full" gass. 
 Utøverne må kunne forvente at seksjonene kan være så pass tøffe at det er fare for å skade 

sykkel og/eller seg selv. 

Tabeller over hvem kjører hva: hvilken klasse, seksjonens innhold, antall runder, 
antall seksjoner 

 
OBS.  Følgende tabell er en oppsummering fra mange synspunkter, MEN er fremdeles ikke mer 
enn en veiledning. Som seksjonslegger må du føle hva som er rett for de kjørerne som skal kjøre 
dine seksjoner - spesielt mht. de enkelte kjørernes ferdighet, terrenget, været, tidspunktet 
(tidlig/sent i sesongen?), etc., og sett det hele i sammenheng. 
 

Til orientering ifm tabellen: 
 beskrivelsen under kolonne for seksjonsinnhold er beregnet for seksjonsnivå "vanskelig" i hver 

klasse. Kravet skal senkes for seksjonene beregnet som middels og lett. 
 et moment = en skikkelig utfordring, enten det er en trang sving, en ubeleilig sving, en høy 

kant, en ubeleilig kant (f.eks.: uten tilløp), en serie med mindre hinder som til sammen utgjør et 
stort hinder, etc. 

 en kant xx høy = tilnærmet loddrett uten "kicker", men med bra tilløp. 
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ELITE De som vil konkurrere på det 
høyeste, mest utfordrende og 
tøffeste nivået i Norge, og de 
som trener på toppidrettsnivå 

3-5 momenter, lengde som kan 
sette formen og hukommelsen på 
prøve, kanter på grensen av det 
umulige, kan være nødvendig med 
triksing, kan forvente kanter over 
2m høyde 

Mange seksjoner (15-45) 
og få runder (1-2) 
(mangfoldighet gir bra 
erfaring og bygger 
selvtillit) 

JUNIOR De som liker en skikkelig tøff 
utfordring, og de som trener 
systematisk på vei til Elite, og 
kanskje de som har vært i 
Elite, men ikke vil eller kan 
satse så høyt lenger. En del 
kjørere forblir på A fordi de 
innser at Elite krever for mye 
tid til trening. 

3-5 momenter, lengde som kan sette 
formen og hukommelsen på prøve, 
heftige, men ufarlige kanter, kan være 
nødvendig med triksing, kan forvente 
kanter ca 1,8m høyde 
 

Mange seksjoner 
(15-45) og få runder 
(1-2) (mangfoldighet 
gir bra erfaring og 
bygger selvtillit) 

KVINNER 
ELITE 

De som vil konkurrere på det 
høyeste, mest utfordrende og 
tøffeste nivået i Norge for 
kvinner, og de som trener på 
toppidrettsnivå 

3-5 momenter, lengde som kan sette 
formen og hukommelsen på prøve, 
heftige men ufarlige kanter, kan være 
nødvendig med triksing, kan forvente 
kanter ca 1½m høye 
 

Mange seksjoner 
(15-45) og få runder 
(1-2) (mangfoldighet 
gir bra erfaring og 
bygger selvtillit) 

KVINNE 
JUNIOR 

Skal være en klasse med veldig 
varierte nivå, i fra «safe» 
utfordringer med lite risiko for 
knall og fall. Til de som liker en 
litt tøffere utfordring uten 
altfor stor risiko for knall og 
fall, og de som trener 
systematisk på vei til K Elite.  

2-4 momenter, lengde som kan sette 
formen på prøve, heftig, men ufarlige 
kanter, ikke nødvendig med triksing, 
kan forvente kanter ca 1m høye 

Få seksjoner (8-15) 
og mange runder (2-
4) (flere sjanser for å 
overvinne en seksjon 
bygger selvtillit) 
 

UNGDOM De som liker forholdsvis tøffe 
utfordringer, men uten stor 
risiko for knall og fall, og de 
som trener for å gå opp til I 
Nasjonal junior 

2-4 momenter, lengde som kan sette 
formen på prøve, heftig, men ufarlige 
kanter, ikke nødvendig med triksing, 
kan forvente kanter ca 1,25 m høyde 

Få seksjoner (8-15) 
og mange runder (2-
4) (flere sjanser for å 
overvinne en seksjon 
bygger selvtillit) 

VETERA
N 

Klasse for den «eldre garde»  
Men som liker tøffe 
utfordringer, men uten stor 
risiko for knall og fall. 

2-4 momenter, lengde som kan sette 
formen på prøve, heftig, men ufarlige 
kanter, ikke nødvendig med triksing, 
kan forvente kanter ca 1,25 m høyde 

 

 
Klasse Kjøres av  Seksjons innhold Antall seksjoner og runder 

Rekrutt  
Vanskelig 

Barn til og med det året de 
fyller 12. Disse konkurrerer 
etter barneidrettsreglene  

Lett terreng med noen få små 
hinder, forskjellige underlag, 
fokus på det tekniske (balanse, 
sving, gasskontroll), men 
likevel artig.  

få seksjoner (3-5) og mange 
runder (3-5)  
(flere sjanser for å overvinne en 
seksjon bygger selvtillit) 

Rekrutt 
Lett 

De som etter 
barneidrettsreglene ikke kan 
kjøre konkurranser, men er 
med i miljøet for å lære 
under konkurranselignende 
forhold 

Flat med noen få små hinder, 
forskjellige underlag, fokus på 
det tekniske (balanse, sving, 
gasskontroll), men likevel artig 
 

Få seksjoner (3-5) og mange 
runder (3-5)  
(flere sjanser for å overvinne en 
seksjon bygger selvtillit) 
 

 
OBS. Arrangementer for barn må i sin helhet arrangeres etter de regler som NIF og NMF har 
satt. 
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7. Vedlegg  

7.1. Eksempel på ideell fordeling av seksjonsnivå i NC-klasser 
I dette eksemplet er det regnet med at seksjonene ligger i en runde.  

Seksjonsnr. Elite  Junior Kvinner 
Elite 

Kvinne 
Junior 

Ungdom/ 
Veteran 
 

1 
 

A  B- C-  

2 
 

A  B- C-  

3 
 

A  B- C  

4 
 

A+ B  B C  

5 
 

A+ B  
 

B C C 

6 
 

 B B+ C C 

7 
 

E- B+ A-   

8 
 

E- B+ A- B-  

9 
 

E- A- A+ C+ C+ 

10 
 

 A- A+ C+ C+ 

11 
 

EX A+  B- B- 

12 
 

 EX A+   B- 

13 
 

E+ E- B  B+  

14 
 

 E- A  B  

15 
 

E+ E  C+ C+ 

16 
 

E+ E B  C+ 

17 
 

E A A  B+ 

18 
 

E A  A+ B- B- 
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7.2. Eksempel på tabell for utfylling 
Her skal arrangøren fylle ut hvilket nivå hver klasse har i den enkelte seksjon 
Ta med skjema ferdig utfylt til seksjons gjennomgangen med Jury. 

 
Seksjons
nr. 

Nasjonal 
Elite  

Nasjonal 
Junior 

Nasjonal 
Kvinner 
Elite 

Nasjonal 
Jente 

Ungdom/ 
Veteran 
 

1 
 

     

2 
 

     

3 
 

     

4 
 

     

5 
 

     

6 
 

     

7 
 

     

8 
 

     

9 
 

     

10 
 

     

11 
 

     

12 
 

     

13 
 

     

14 
 

     

15 
 

     

16 
 

     

17 
 

     

18 
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