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FAST RIDING SCHOOL

Vi önskar dig välkommen till ett tre dagars tränings camp med fokus på enduro. 
Här kommer vi köra god "Svensk" enduro, safari, gräsprov, några pass på en cross bana!

God mat i tre dagar, fredag kväll tänder vi grillen.

Du får personlig feedback på din körning och vi delar in oss i två nivå anpassade grupper.

Vi tränar på, Svängar, broms, acceleration, spårval med mera.

Video analys där vi filmar dig och du får se dig själv i de olika momenten som vi kommer att träna 
på.


Banor

Vi kör på tre olika banor på tre dagar! 
Dag 1 blir i Torrskog på en privat bana med gräsprov och enduro + liten safari tur.

Dag 2 hos Bengtsfors MCC, enduro och några pass på motocross banan

Dag 3 Blir på en privat bana i Dals Långed, Svensk enduro


Tränare 
Linus Fasth  
Läs mera om Linus här 


För vem

För alla som gillar enduro, nybörjare till aktiv tävlingsåkare, gammal som ung, kille eller tjej.


Grupp-indelning

Vi får se hur många som anmäler sig, men blir två nivå anpassade grupper.

En grupp tränar och en grupp vilar/ser på! (varannan gång)

Plats till mellan 12-20 förare


Mat

Fullpension och fredag kväll tänder vi grillen


Boende

I stugor i mån av plats, camping och en Byggdegård  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http://www.mx-training.com/linus-fasth
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Övrigt

Tidsschema och allmän info blir sänt till dig via mail ca 14 dagar innan camp time 
 
Pris 
3 dagar: 2999sek.

Frukost, Lunch, middag, ban-hyra, boende och kursavgift inkluderas i priset


Anmälan 

Till campet görs på mx-training.com och  
 
OBS!

Anmälnings avgift 300kr in på konto: 5152 02 417 98  (Betalas ej tillbaka vid avhopp) 
Camp avgift betalas mot faktura eller kontant på plats.


Ta kontakt med oss om du funderar på något!

Vi svarar alltid på e-post

Mail: info@mx-training.com 
Jonas Olsson: +4798002802

Webb: www.mx-training.com       

Enduro camp med Linus Fasth 
25-27 Juni 2020


