
 
Hei
Her kommer litt info!
 
Dagene før
Dagene før leiren bør du som deltager drikke mye med vann og spise bra med næringsrik mat.
Vi kommer til å bruke masse av energi under leiren og da må vi møte opp med full tank av energi.
Ett tips er å se på nettet hvordan man bør spise før trening og løp.
Under leiren kommer vår kokk til å se at vi er mette og tilfredse, så da kan vi bare konsentrere oss 
om å kjøre så det ryker.
 
Sengen som
Sengen som er her er en enklere variant med mål på 80x193 cm.
Vil man ha mer madrass å sove på så kan man ta med egen madrass å legge på sengen eller på 
gulvet.
Pute, dyne og sengetøy må dere ta med selv. Eventuelt en sovepose.
Ta Gjerne med øreplugger som du kan ha i ørene om det er noen som snorker, siden vi skal sove i 
felles lokale. :) 

Strøm til campingvogn info: 
Det er mange som kommer med bobil og camping vogn! 
Så vi må dele på det som er av strøm :) Det er sommer og sol!!!
 
Ekstra deler
Fint om du tar med litt reservedeler til din cross sykkel.
Extra, slang, hendler kedje med mere....
Vasketing. Vann og litt utstyr finns der vi bor.
Savner dere noe verktøy så kommer det sikkert til å finnes på plass i servicebussen vår.

Ta med
 - Sti sykkel - Flytvest - Fiskestang - Sykkel hjelm
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GPS: 
WGS84 
59°10'5.2"N 12°4'35.6"E 
WGS84 DDM 
59°10.086'N 12°4.593'E 
WGS84 decimal (lat, lon) 
59.168099, 12.07655 
RT90 
6566727, 1286813 
SWEREF99 TM 
6562432, 332895
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Veibeskrivning
Oslo – E18 mot Stockholm – Örje – Årjäng(sverige) – Lennartsfors – Torrskog. 
Det tar ca 3 timer fra Oslo.
Se gjerne på Google maps og søk på Torrskog kirke. 
Ring viss dere ikke finner frem 

Samling 
Kl 08.00 torsdag 6 juni i byggdegården til frokost og førermøte. 
Det går selvsagt fint og komme på onsdag kveld.
 
Kontakt
Om du har spørsmål så ring eller send en e post.
jonas@mx-training.com
Tel: +4798002802 

mailto:jonas@mx-training.com
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Crew 2018 
Trenere: 
Jonas Olsson, Anders Skarstein & Sander Sølvberg 
Photo: 
Ej klart! 
Mat:  
Jenny Andersson & Irene Olsson 
Fix og trix: 
Geir Olsen & Tom Odongo 
Vannski: 
Patrik Johansson 

Førere & crew 2018

Gruppe : 2 50-65cc 
#1 Isak Nøkleby 
#2 Kilian Holand Hognestad 
#3 Marzell L. Amundsen 
#4 Ailo Johansen 
#5 Ola Hagenes 
#6 Thomas H Hagen 
#7 Emilie vedvik 85cc 
#8 Linnea Skartun 85cc 
#9 Guro Winther 250cc 
#10 Andrea Hjort 

Gruppe  3 125-450cc 
#1 Mathias Dahl 
#2 Christian Bjøralt 
#3 Jonas Venaas 
#4 Håvard Einevoll 
#5 Aage Martin Wilhelmsen 
#6 Tommy Andrø Aafløy 
#7 Sondre 
#8 Øystein Elvagjeng 
#9 Mathias Kleppe Aakvik 

Gruppe : 2 65- 150cc 
#1 Niclas Høgheim Olstad 
#2 Magnus Bingen Golberg 
#3 Fredrik vedvik 
#4 Mikkel Bergli 
#5 David Frank 
#6 Olaus Skartun 
#7 Ingvar H Hagen 
#8 Hermam Rustad Monsen 
#9 Dennis Selseng 
#10 Emil Hagenes


