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l[ oottoriuheilu: Kolme naista paätti hypätä Eid-pyörän sellrään
lastensa perässä ia kisailee n!ft porukdla miesvoittoisessa laiissa.
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"kr-.,--r ämt rucilts rrat pul-
lnru-mal"ra- iuoiset taas
lens,'*emlhrtu Kun moot-
ffi:*,{ råm'fietr- innostus rei
ilX: --::: ::nfehet rnuka-
lep:* år*E r nihlrnnffielåiset
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ciruma Beffii Pnrhkonen.
S Annihs Jnhn. &5 . Ia Aija
|*flmpt 39 pååtthåt tartnra
Fr::åå sanista ia hypäta
m.Llaan.
*:' Trfel on taitoajoa. jossa

,no'olmo rlipl6 rillä 1-litetaan
crfnaisia luonnon esteitä
mehdo[islmman tarkasti
ts nneahan koskematta.

- Kulia \aan osaa ajaa
hoqeÄ rnuttå appa hitaasti ja
hucnel,la esteiden 1ti. [våisk"v-
En X-leinåtriåtin kilpailuj oh-
ttJH, \-esa Ilvessuo larvailee.

llaustalla pärinä täyt-
ti ilrnan. kun nuorten ja
C-iu.ci*an Suomen Cupin
cål"inpailu alkoi Jyväsky-
En Talia-Keljossa.

Ialkfr! kolme perhettä
;iliu;, :-Lll-at rriikonloppuna

"ffr, rs i\-tåån kilpailemaan.
Dr:-,s:FEm 11- ja l2-vuotiaat

fEru arir,f,lat mukana ja Säm-

mni-ana oman trial-polku-
DF,i ransä kanssa.

.€-.tmi n lapset olivat vie-
|l ,irÄn pieniä kisaamaan,
rouTa harjoittelu on jo alka-
tu:

il-Årii on koko perheen
yhte'lnen jutfu, ja kisoissa
m,. nnukana koko poppoo.
Hemifirmät pyörän kanssa
pnr:ranät ovat vain våträn
walm'ffiisompia.
Kisaernaan päåisee 8-vuo-
tlaama. mutta moni aloit-
ilrå a:larnisen såhköpyörillä

!i csilil $rdessä Aaron, 9,i3 aqttamaan,

ffi: ä;I,Xlä"#åT:il iuouamaari ia

Trial-suoritus on pitkä, tietää kilpaileva äiti Aija Sämpi. Kisassa on yhdeksän erilaista
jaksoa, joiden suorittamiSessa menee yhteensä 3-5 tuntia.

mukaan

kisaliivit päåillä, Parkkonen
nauraa.

-Jos on piiiistiinyt 8-vuo-
tiaansa menem#in nuo radat

läpi, niin kai sinne voi itse-
kin mennå, Sämpi vitsailee.

Vietämme jokatapauk-
sessa paljon aikaa varikolla.
I,{yt on ainakin jotain teke-
mistä. Lisäksi ajamiseen jää
koukkuun åikkiä, Jahn sum-
maa.

Kisatuloksia tärkeäm-
päå on itsensä ylittäminen
ja porukka.

- Ehkä voisi muutaman
'luokan edetä, rnutta sitten
menee liian hurjaksi. Haluan
vain olla taitavampi kuin
ennen ja ajaa paremmin
kuin viimeksi, Jahn sanoo.

Tria! on pieni laii, ia kisoissa
r hteisr:i l lsr-.,-s ,: 'n iäslå f, i--
n css.t* i.4r tie petimeikaa ia
lahåa. Kisoissa kiertää såmÅ
tiir-is porukka.

\hte isossä lapset liasralat
isoksr, pyöriä ia vamsteita

- kierrätetiiän toinen toiselle.
Harrastuksen imu vie hel-
posti mukanaan.

Miesvoittoisuus nåikyy sil-
ti. Junnuissa on muutamia
tyftöjä, mutta riihimåikeläi-
nen äitijengi on vielä ainoa
laafuaan.

- Nämä äidit ovat mahta-
, via. Hymy on aina huulil-

la, eikä hyydy, vaikka pyörä
kaatuisikin ojaan, Ilvessuo
ihailee.

täinnittäå, mutta ei pelota,
äidit summasivat tuntojaan
ennen kisan alkua.

:- Ajaminen ei ole vaaral-
lista. Mustelmia tosin ei saa
pelätä, Parkkonen kertoo.

Kaatumisia sattuu, mutta
mustelmaa pahemmat : lou-
kaanfumiset ovat harvassa.
Kaikki käyttävät kypärää,
polvisuoj ia ja ajosaappaita.
Lapsilla on lisåiksi turva-
naan selkäsuoja. Ja joillain
onnekkailla myös åiti, joka
ajaa perässä.
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vain itsensä löysi

syöttämään.
Kummastisitä

'kisaliivit päällä.
Betti Parld<onen

sekåpolkupyörilliljoviisikin Koko perhepyörän selässä. Lähtökäskyåi odottivat äiti
wotta aikaisemmin. Arja Sämpi(vas.) sekä pojat Aaro ja Arttu.

Naiset ovat aianeet muuta-
man rruoden. Riihimåikeläi-
nen kolmikko harjoittelee ja
kisaa yhdessä.

-  tähdimme ensin
mukaan auttamaan, juotta-
maan ja syöttämään. Kum-
masti silä rain löysi itsensä
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