
Hei! 
 
Gleder oss till en helg sammen med dere på mx banen. 
Her kommer litt info før campen

Dagene før  
Dagene før leiren bør du som deltager drikke mye vann og spise bra med næringsrik mat. 
Vi kommer til å bruke masse energi under leiren og da må vi møte opp med full tank av energi. Et tips er å 
se på nettet hvordan man bør spise før trening og løp.

Mat 
Er inkludert i prisen for fører.  
100kr for ledsager for mat, drikke og kafé / Vips 98002802

Bo & Parkering 
Boende må du fikse selv. 
Meget begrenset plass på banen for overnatting , men campingvogner og bobiler fra tilreisende vil bli 
prioritert + begrenset med tilgang til strøm.  
Kr 100,- pr døgn inkl strøm / vips til klubben: Vippsnummer 109680 
Ved leie av hytte eller overnatting med telt, anbefaler vi Hamre Camping på Hamresanden ca 5-10 minutter 
fra banen.

Veibeskrivelse  
KMK motocross bane ligger i Kristiansand Næringspark ca 8 Km øst for Kristiansand sentrum.  
Innkjørsel til banen er gjennom en port på nordsiden av området. 
Link Google maps: https://goo.gl/maps/UX9LKqzMEEi6fbSQ8

Betaling 
Mot faktura 

Oppmøte / Tider  
Fredag med Innsjekk  09.00 - 17.00  
Lørdag 09.00 - 17.00 
Søndag 10.00 - 16.00 
Eksakt tid-skjema på plats

Kontakt:  
Jonas Olsson  
98002802 / jonas@mx-training.com 
 
NB: Foreldre må hjelpe til som flaggvakter! 
Baneanlegget vil være lukket og vi ønsker ikke besøk av andre. (publikum etc) 
 
Hilsen  
Camp crew.
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MX-TRAINING.COM
MOTOCROSS – ENDURO – DOWNHILL – MTB 

FAST RIDING SCHOOL

Hei! 
 
Vi har laget en lite oversikt med Korona informasjon / regler som vi bruker i forbindelser med treninger. 
Dere blir delt in i grupper på plass, med samling på start-sletta for gjennomgang og førermøte. 
Video analysen går dessverre ut nå en stund da det blir trangt rundt tv 
 
Her kommer en del retningslinjer som vi må forholde oss til: 
 
# 1 Les informasjon fra NMF: https://www.nmfsport.no/nyheter/slik-skal-nmf-medlemmer-opptre-under-
dagens-korona-situasjon/?fbclid=IwAR2fLdrE4iCKe2gHYKTHST60Z_ySDCFdVD-
jC069eQirsANkSktW5E00Ors 

# 2   1 meter avstand til kompiser på banen (når vi stopper) og i depo. 

# 3    Viss noe skjer ute på banen eller rundt banen, skader osv.. Da må ledsager ta dette! 
  
# 4    Bruk engangshansker ved felles ting, for eksempel vasking, do besøk etc… 
         Fint om foreldre hjelper til med sprit og decifinseringr  
 
# 5    Ta med engangshansker. Hånd-sprit finnes på plass! 

# 6    Baneanlegget vil være lukket og vi vill ikke ha besøk av andre.  
         (publikum etc) Dette pga smitte sporring og minimering av smitte. 

# 7    Gutter oppfordres til å bruke naturen mht toalettbesøk hvis dette er mulig. 

# 8    Ikke reis på camp viss du er syk. 
 
Det skjer mye hele tiden nå rundt anbefalinger på corona, vi anbefaller på det STERKSTE og lese 
informasjon fra NMF. 
Denne linken her er og nyttig informasjon:  https://helsenorge.no/koronavirus/arrangement-og-aktiviteter 

Viss dere har inspill, tips eller egne tanker rundt dette, ta kontakt: jonas@mx-training.com & +4798002802 
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