ÅRSBERETNING RØT 2016
Region Øst Trial (RØT) har hatt en sesong som har vært godt gjennomført og samarbeidet klubbene
imellom har vært bra.
Vi har gjennomført to møter med representanter fra klubbene der vi har tatt opp ting som angår
samarbeidet mellom klubbene og cupen vi kjører, som i 2016 bestod av 7 runder med bra deltagelse.
70 – 80 startende pr runde fra de yngste til de eldste. En runde ble gjennomført som kveldsløp, også i
2016. I tillegg har vi hatt treningssamlinger både sommer og vinter.
RØT har et satsingsteam som er inne i sin syvende sesong. Vi hadde opptak siste helgen i januar med
3 nye søkere til teamet. Alle tre ble tatt ut til teamet. I starten av sesongen valgte dog to utøvere å
forlate teamet. Utøver dette ble det et veldig bra team og de har hatt en flott utvikling. Teamet
består av utøvere fra klubbene i regionen.
Dette er et utdrag av deres årsrapport:
Hovedtrener for teamet har vært Joakim Sætre fra OMS. I tillegg har Oddbjørn Skimten deltatt som
hjelpetrener for Joakim noen timer.
Foreldrekontakt for teamet har vært Ole Bjørn Skimten.
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Treninger
Vi har hatt 15 samlinger i teamet, inkludert 4 dagers trialleir i Skodje. Team Øst representerte også
RØT på Rådhusplassen i Oslo under Motorsykkelsportens 100 års jubileum.
Deltagerne i teamet er fra kl. C nivå til kl. A nivå. De støtter, motiverer og sikrer hverandre. Oddbjørn
Skimten har også vært trener på RØTs treningssamlinger og på tralleiren i Skodje, og har derav også
fullført praksisdelen av sin Trener 1 utdannelse.

Konkurranser i Team Øst
Oddbjørn kjører kl. A, Victor og Asbjørn kjører kl. B og Christoffer kjører kl. C på RC. I NM kjørte Victor
i Åpen klasse som eneste deltager fra teamet. I NC kjørte Oddbjørn og Victor i Junior, Asbjørn og
Christoffer i Ungdom. I NM lag er alle utøvere og trener påmeldt klubblag.
Vi har et velfungerende og sammensveiset team. Vi har stor progresjon på alle utøvere. Alle støtter
og hjelper hverandre fremover. Jeg er helt sikker på at Team Øst har den beste treneren vi kan ha på
alle områder!
Joakim Sætre stiller seg også til rådighet som trener for Team Øst også for sesongen 2017.
RØT arrangerte tre breddesamlinger i 2016. Søndag 17. april på Kråkerøy, søndag 29. mai i Skiptvet
og søndag 18. september i Trøgstad med i gjennomsnitt 35 førere fra de aller ferskeste og opp til og
med B/A nivå. Trenere var tidligere førere og førere fra høyere nivåer. Det er utfordrende å
arrangere samlinger da klubbene ikke er flinke til å overholde frist for innmelding, men
tilbakemeldingene har stort sett vært gode. Noen utfordringer med å få tak i trenere er det alltid.
I forbindelse med motorsykkelsportens 100 års jubileum var RØT med på NMFs arrangement på
Rådhusplassen 6. august. Her hadde vi egen stand og et stort område hvor vi kjørte oppvisning. Flere
av regionens førere, både fra teamet og andre, sammen med noen av landets beste førere fikk vist
seg fram i øsende regnvær.
Undertegnede takket for seg som leder etter 1 år og sender stafettpinnen videre til Kråkerøy.
Samarbeidet i regionen er veldig bra og dette vil vi jobbe for at skal fortsette.
Vi i RØT satser på å holde trykket opp også i 2017.
Trialhilsen fra leder i RØT
Elin Kamilla Frager

